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املقدمة

نبينا  واملر�سلني؛  الأنبياء  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
حممد، وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا اإىل يوم الدين.. اأما بعد:

معها  ي�ستقيم  مما  النا�س  م�سالح  جميع  مبراعاة  جاءت  الإ�سالمية  ال�سريعة  فاإن 
حياتهم، ومن ذلك عنايتها ببيان اأوجه الك�سب احلالل، وترغيبها يف �سلوكها، وحيث اإن 
التجارة تعد من اأو�سع ميادين الن�ساط للمجتمعات، فقد اأباحتها ال�سريعة ال�سمحة، ب�سرط 

جتنب الطرائق املذمومة التي يرتتب عليها ظلم النا�س واأكل لأموالهم بالباطل.
وملا كانت املناف�سة ظاهرة حتمية يف ميادين التجارة، فقد دعت ال�سريعة الإ�سالمية 
اإىل نظام مناف�سٍة يقوم على العدل والتعاون، يكفل عدم العتداء على حقوق الآخرين، ول 
يرتتب عليها اإ�سرار مب�ساحلهم، ويف املقابل منعت من ممار�سة اأي مناف�سة غري عادلة 

ت�سر بالآخرين.
من  الكثرَي  املحلي  والقت�ساد  باملناف�سني  ُتلحق  التي  العادلة  غري  املمار�سات  ومن 
القت�سادية  الظاهرة  هذه  اأتناول  اأن  اأحببت  ولذا  الإغراق،  بعمليات  القياُم  الأ�سرار؛ 

بالبحث والدرا�سة، مبيًنا حقيقتها وحكمها يف الفقه الإ�سالمي، وما يرتتب على ذلك.

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره:

اإن من تداعيات العوملة وفتح الأ�سواق بني الدول ظهور عدد من املمار�سات غري . 1
امل�سروعة، ومنها الإغراق الذي ظهر وانت�سر ب�سكل كبري يف اأ�سواق الدول النامية 

بعد فتح اأ�سواقها ملنتجي الدول الكربى.
مالم�سة هذا املو�سوع لواقع النا�س، وتعلقه باأ�سباب ك�سبهم ومعا�سهم.. 2
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القت�سادية . 3 الظاهرة  معاجلة هذه  �سرورة  على  العاملية  واملنظمات  الدول  اتفاق 
ال�سارة، وحماربتها مبختلف الو�سائل املمكنة، وفر�س العقوبات على من يثبت عليه 
ممار�ستها، وو�سع الأنظمة اخلا�سة التي حتكم ذلك، ومن اأهمها: النظام املوحد 
ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�سية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
واملعروفة  والتجارة  للتعريفات  العامة  والتفاقية  1427هـ،  عام  ال�سادر  العربية 

بنظام مكافحة الإغراق )جات(، وهي اتفاقية دولية �سدرت عام 1994م.
بيان احلكم الفقهي لهذا النوع من املمار�سات التجارية غري امل�سروعة، وما يرتتب . 4

على ذلك، واإظهار موقف الأنظمة الو�سعية الدولية منها، خا�سة اأنه اأ�سبح من 
فرو�س الكفايات على طلبة العلم اأن يبينوا للنا�س اأحكام ما ينزل بهم من وقائع 

واأحداث.
فكان اختياري لبحث هذا املو�سوع جزًءا من هذا الواجب، واأ�ساأل اهلل الإعانة 

وال�سداد.

الدرا�سات ال�سابقة:

ُكتَب يف مو�سوع الإغراق كتابات كثرية، جلها تناول املو�سوع من الناحيتني القت�سادية 
والنظامية، وقد ا�ستفدُت منها يف ت�سوير املو�سوع كما هو ظاهر يف اأثناء البحث، اأما من 
العايل  باملعهد  املاج�ستري  درجة  لنيل  مقدًما  تكميليًّا  بحًثا  وجدُت  فقد  الفقهية،  الناحية 
درا�سة  ال�سلعي-  )الإغراق  بعنوان  العقيلي  عبدالعزيز  بن  م�ساعد  للباحث:  للق�ساء، 
مقارنة( عام 1424هـ، تناول فيه تعريف الإغراق واأنواعه و�سروطه ودوافعه واآثاره وحكمه 
بيان  يف  ق�سوًرا  فيها  اأرى  اأين  اإل  الدرا�سة،  هذه  من  ا�ستفدت  وقد  الإ�سالمي،  الفقه  يف 
باإيجاز  الباحث  تناوله  اإذ  البحث،  مو�سوعات  اأهم  يعد  اأنه  مع  لالإغراق،  الفقهي  احلكم 
�سديد، وهو ما ل يتجاوز �ست �سفحات فقط، فعزمُت على الكتابة يف هذا املو�سوع، وبيان 
حكمه الفقهي ب�سكل اأكرث تف�سياًل، كما اأين تناولت الأثر الفقهي لعملية الإغراق، وهو ما 

مل يتعر�س له الباحث.

خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة، واأربعة مباحث، وخامتة.
املقدمة: وتت�سمن اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره، وخطة البحث.

املبحث الأول: حقيقة الإغراق واآثاره. وفيه �ستة مطالب:
املطلب الأول: تعريف الإغراق.
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املطلب الثاين: األفاظ وم�سطلحات ت�ستبه بالإغراق.
املطلب الثالث: �سروط حتقق الإغراق.

املطلب الرابع: اأنواع الإغراق.
املطلب اخلام�س: اأهداف الإغراق.

املطلب ال�ساد�س: اآثار الإغراق.
املبحث الثاين: احلكم الفقهي لعملية الإغراق. وفيه مطلبان:

املطلب الأول: حكم البيع باأقل من �سعر ال�سوق.
املطلب الثاين: احلكم الفقهي لعملية الإغراق.

املبحث الثالث: الأثر الفقهي لعملية الإغراق. وفيه مطلبان:
املطلب الأول: عقوبة من ميار�س عملية الإغراق.

املطلب الثاين: التعوي�س عن الأ�سرار الناجتة عن عملية الإغراق.
املبحث الرابع: و�سائل مكافحة الإغراق.

اخلامتة: وتت�سمن اأهم النتائج امل�ستخل�سة من البحث.
واهلَل تعاىل اأ�ساأل اأن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه، ويجعله يف �سبيل الن�سح لعامة 

امل�سلمني.
و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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املبحث الأول
حقيقة الإغراق واآثاره

املطلب الأول
تعريف الإغراق

وفيه ثالثة فروع:

الفرع الأول
تعريف الإغراق لغة

اأق�ساه)1(،  يبلغ  انتهاٍء يف �سيٍء  اأ�سٌل واحٌد �سحيح يدل على  الغني والراء والقاف 
َغِرق  يقال: رجل  الباليا،  وغمرته  الدين  ركبه  الذي  وي�سبه  املاء،  الر�سوب يف  والغرق 

وَغريق، وقد َغِرَق َغَرًقا وهو غارٌق، واجلمع َغْرقى.
والغِرُق: الذي غلبه الدين، والـُمْغَرُق: الذي اأغرقه قوم فطردوه وهو هارب عجالن، 

واأغرقه النا�س: كرثوا عليه فغلبوه.
كما يقال اأغرق يف ال�سيء: اإذا جاوز احلد وبالغ)2(.

)1( ينظر: مقايي�س اللغة، ابن فار�س، �س: 845، مادة )غرق(.
)2( ينظر: ل�سان العرب، ابن منظور )39/11–40(؛ القامو�س املحيط، الفريوز اآبادي، �س: 945؛ امل�سباح املنري، الفيومي، 

�س: 363؛ املعجم الو�سيط )650/2(، مادة )غرق(.
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الفرع الثاين
تعريف الإغراق ا�سطالًحا

على  اإليه  وينظر  الدولية،  الأ�سواق  يف  املعروفة  الظواهر  من  ظاهرة  الإغراق  يعد 
الدول  به  اهتمت  ولذا  الدول،  بني  التجارة  يف  ال�سعري)1(  التمييز  �سيا�سات  اإحدى  اأنه 
واملنظمات الدولية، ولعلي يف هذا املقام اأ�سوق عدًدا من تعريفات القت�ساديني لالإغراق، 

ثم اأتبعه بتعريف الإغراق يف الأنظمة الو�سعية والتفاقيات الدولية، وذلك فيما ياأتي:
• ا من ال�سعر 	 ف الإغراق باأنه: "بيع ال�سلعة يف �سوق اأجنبية ب�سعر اأكرث انخفا�سً ُعرِّ

الذي يفر�سه املنِتج يف ال�سوق املحلية، اأو ب�سعر يقل عن تكلفة اإنتاج ال�سلعة املماثلة 
ه اإليها املنِتج �سلعته للبيع")2(. يف الدولة التي ُيوجِّ

• وعرفه اآخر باأنه: "�سيا�سة البيع باأقل من نفقات الإنتاج يف الأ�سواق الأجنبية، مع 	
تعوي�س اخل�سارة برفع الأ�سعار يف الداخل")3(.

• وعرفه اآخر باأنه: "بيع ال�سلعة يف الأ�سواق الأجنبية بثمن يقل عن الثمن الذي تباع 	
به ال�سلعة نف�سها يف الوقت نف�سه وبال�سروط نف�سها يف ال�سوق املحلي")4(.

• وعرفه اآخر باأنه: "ت�سدير ال�سلع باأ�سعار تقل عن اأ�سعار بيعها باجلملة يف ال�سوق 	
املحلية لبلد املن�ساأ، اأو ت�سديرها باأ�سعار تقل عن تكلفة الإنتاج")5(.

ويف النظام الأردين تعر�س نظام مكافحة الإغراق والدعم رقم )26( ل�سنة 2003م 
اإىل تعريف الإغراق، فعرفه يف املادة )4( باأنه: "يعد املنَتج مغرًقا اإذا كان ال�سعر الذي 

ُيباع فيه للت�سدير اإىل اململكة الأردنية اأقل من قيمته العادية)6(")7(.

تكون  تكاد  اأو خدمة  �سلعة  على  امل�ستهلكني  متباينة من  لطبقات  اأثماًنا خمتلفة  املنِتج  يفر�س  اأن  ال�سعري:  بالتمييز  يق�سد   )1(
مت�سابهة. ينظر: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 280.

)2( الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد اأنور حامد علي، �س: 95.
)3( مكافحة الإغراق وفًقا لتفاقيات منظمة التجارة العاملية، خالد اجلمعة، جملة احلقوق، جامعة الكويت، ال�سنة )24(، العدد 

)2(، عام 2000م، �س: 103.
)4( مكافحة الإغراق التجاري التدابري القانونية يف القوانني والتفاقيات الدولية، اإياد ع�سام حطاب، �س: 29.

)5( اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، اإبراهيم حممد الفار، �س: 248؛ وينظر: املعجم القت�سادي املو�سوعي، غازي فهد الأحمد، 
�س: 239؛ مكافحة الإغراق ومنظمة التجارة احلرة العربية الكربى، �سلمان عثمان، جملة جامعة ت�سرين للدرا�سات والبحوث 

العلمية، �سل�سلة العلوم القت�سادية والقانونية، املجلد )28(، العدد )2(، عام 2006م، �س: 84.
حممد  الأ�سعار،  وحرق  الإغراق  م�سكلة  ينظر:  الت�سدير.  بلد  اأو  املحلي  ال�سوق  يف  املنتج  بيع  �سعر  العادية:  بالقيمة  يق�سد   )6(
عبداحلليم عمر، �س: 8؛ وهي ورقة عمل مقدمة اإىل احللقة النقا�سية املنعقدة يوم ال�سبت 2000/9/23م، مبركز �سالح كامل 

لالقت�ساد الإ�سالمي.
)7( مكافحة الإغراق التجاري التدابري القانونية يف القوانني والتفاقيات الدولية، اإياد ع�سام احلطاب، �س: 30.
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ويف النظام امل�سري ورد تعريف الإغراق يف املادة )32( من الالئحة التنفيذية للقانون 
عن  الناجمة  الآثار  من  القومي  القت�ساد  بحماية  اخلا�س  1998م  ل�سنة   )161( رقم 
املمار�سات ال�سارة يف التجارة الدولية، ون�سه: " ت�سدير منتج ما اإىل م�سر ب�سعر ت�سدير 

اأقل من قيمته العادية يف جمرى التجارة العادي ")1(.
وقد ورد نحو هذا التعريف لالإغراق يف النظام املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري 

التعوي�سية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف مادته الثانية)2(.
اأما على امل�ستوى الدويل فاإن من اأهم التفاقيات الدولية التي تناولت ظاهرة الإغراق 
عام  ال�سادرة  )اجلات(،  والتجارة  للتعريفات  العامة  التفاقية  هي  مكافحته  وكيفية 
اأنه  "يعد منَتٌج ما منتًجا مغرًقا اأي  1994م)3(، فقد جاء يف املادة الثانية منها ما ن�سه: 
ر من  املنَتج امل�سدَّ اإذا كان �سعر ت�سدير  العادية  باأقل من قيمته  بلد ما  اأُدخل يف جتارة 
ه  بلد اإىل اآخر اأقل من ال�سعر املماثل يف جمرى التجارة العادية للمنَتج امل�سابه حني يوجَّ

ر)4(. لال�ستهالك يف البلد امل�سدِّ
فمن هذه التعريفات نلحظ الختالف يف تعريف الإغراق بناًء على الختالف يف معيار 
رة، وبع�سهم اأخذ  حدوث الإغراق، فالبع�س اأخذ مبعيار البيع باأقل من �سعر ال�سوق امل�سدِّ
مبعيار البيع باأ�سعار اأقل من تكلفة الإنتاج، وبع�سهم اأخذ بهما جميًعا وبنى تعريفه عليهما.
العتماد  لأن  وذلك  املعيارين؛  كال  على  ُيبنى  اأن  الإغراق  تعريف  يف  الأليق  ولعل 
على اأحد املعيارين دون الآخر يفتح املجال للتحايل على النظام الذي اعتمد يف تعريفه 
لالإغراق على معيار واحد، فيتمكن ممار�س الإغراق من الإفالت من امل�ساءلة؛ وذلك باأن 
ميار�س الإغراق على نحٍو ل يتحقق معه املعيار الذي ميكن موؤاخذته معه، ومن ثم فاإن 

الأخذ بكال املعيارين يف تعريف الإغراق هو الأوىل؛ تو�سيًعا لنطاق مكافحة الإغراق)5(.

)1( الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد اأنور علي، �س: 102.
)2( ينظر: النظام املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�سية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، املادة الثانية، 
وقد �سدر هذا النظام مبوجب قرار املجل�س الأعلى لدول املجل�س لدول اخلليج العربية يف دورته الرابعة والع�سرين املنعقدة 
التعاون  بدولة الكويت يف الفرتة 27–1424/10/28هـ، وهذا النظام من�سور على املوقع الإلكرتوين لالأمانة العامة ملجل�س 

.)www.gcc–sg.org( لدول اخلليج العربية
)3( اتفاقية اجلات هي معاهدة دولية متعددة الأطراف، تت�سمن حقوًقا والتزامات متبادلة عقدت بني الدول املوقعة عليها، بداأت 
عام 1947م، وتتكون من )38( مادة وملحقاتها، وقد تطورت هذه التفاقية من خالل ثمان جولت، اآخرها جولة اأوروجواي، 
عام 1994م، وبلغ عدد الدول امل�ساركة فيها )122( دولة. ينظر حول هذه التفاقية: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 
373–376؛ �سيا�سات الإغراق واإجراءات مكافحتها وو�سائل اإثباتها ومقرتحات مراجعتها يف اإطار اأحكام اتفاقية اجلات، عمر 

ح�سن خري الدين، �س: 445.
)4( الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد اأنور علي، �س: 100؛ م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 24.

)5( ينظر: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 22.
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عملية  من  ال�سرر  بح�سول  التقييد  من  خلوها  ال�سابقة  التعريفات  على  يلحظ  كما 
الإغراق، وهو �سرط اأ�سا�سي يف الإغراق الذي تكافحه الدول، فلي�س كل بيع باأقل من �سعر 
ال�سوق املحلي يعد اإغراًقا، بل ل بد من ح�سول ال�سرر لالآخرين من جراء هذا الت�سرف)1(.
باأقل من  اأجنبية  اأ�سواق  "بيع منتج يف  باأنه:  اأن يقال يف تعريف الإغراق  ولذا ميكن 

رة اإ�سراًرا بالغري". التكلفة، اأو باأقل من �سعر ال�سوق املحلية امل�سدِّ
فقويل: "بيع منتج يف اأ�سواق اأجنبية": قيد ُيخِرج الإغراق الذي يكون على امل�ستوى 
املحلي، وذلك باأن يباع املنتج يف ال�سوق املحلي باأقل من قيمة التكلفة، وهذا ما ا�سطلح 

القت�ساديون على ت�سميته بالت�سعري ال�سار اأو ال�ساري)2(.
اأن  لبيان  امل�سدرة":  املحلية  ال�سوق  �سعر  من  باأقل  اأو  التكلفة  من  "باأقل  وقويل: 

الإغراق يح�سل بتحقق اأحد املعيارين اأو كليهما.
من �سعر  باأقل  اأو  التكلفة  من  باأقل  البيع  به  يخرج  قيد  "اإ�سراًرا بالغري":  وقويل: 
ال�سوق مبا ل ي�سر بالغري، مثل: تخفي�س الأ�سعار الذي يح�سل يف اأوقات الدعاية والرتويج 

ملنتج جديد بحيث ل ي�سبب ذلك اإ�سراًرا بالغري؛ لأنه يكون عادة ملدة ق�سرية وينتهي.
كما يخرج به الإغراق الذي يكون يف حالت ال�سرورة؛ مثل: حالت الك�ساد، اأو حماولة 
الت�سرف يف الإنتاج الفائ�س الذي يخ�سى ف�ساده، اأو الت�سرف يف الزيادة يف الإنتاج التي 
ح�سلت عن طريق اخلطاأ)3(، وهذا ما ي�سميه القت�ساديون بالإغراق الطارئ، و�سياأتي 

بيانه عند الكالم على اأنواع الإغراق، اإن �ساء اهلل.

الفرع الثالث
العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى ال�سرعي لالإغراق

ال�سيء  فعل  يف  املبالغَة  معانيه  من  اأن  وذكرت  اللغة،  يف  الإغراق  تعريف  تقدم 

)1( ينظر: الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد اأنور علي، �س: 119؛ مكافحة الإغراق التجاري، اإياد ع�سام احلطاب، 
�س: 84؛ �سيا�سات مكافحة الإغراق يف العامل العربي، نيفني ح�سني �سمت، �س: 12؛ التفاقية العامة للتعريفات اجلمركية 
حممد  الإغراق،  م�سكلة  153؛  �س:  حردان،  عبداهلل  عبدالهادي  اجلمركية،  القيود  على  وانعكا�ساتها  )جات(  والتجارة 

الغزايل، �س: 282.
)2( ينظر: الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد اأنور علي، �س: 99؛ م�سكلة الإغراق وحرق الأ�سعار، حممد عبداحلليم 

عمر، �س: 13؛ م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 92.
)3( ينظر: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 36؛ الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد اأنور علي، �س: 120–121؛ 
التجارة الدولية يف �سوء الفقه الإ�سالمي واتفاقيات اجلات، حممد ال�سانو�سي حممد �سحاتة، �س: 278؛ �سيا�سات مكافحة 

الإغراق يف العامل العربي، نيفني ح�سني �سمت، �س: 9.
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وجماوزة احلد فيه، والبائع الذي يقوم بعملية الإغراق يبالغ يف خف�س �سعر منتجه اإىل 
حد اأن يباع باأقل من قيمة التكلفة، اأو باأقل من قيمة املنتج يف ال�سوق.

كما يطلق يف اللغة على من يبالغ يف فعل ال�سيء اأو يجاوز احلد فيه بالـُمغِرق، وكذلك 
من  على  اللغة  يف  يطلق  املقابل  ويف  الإغراق،  عملية  ميار�س  من  على  اللفظ  هذا  يطلق 
وكذلك  بالـُمْغَرق،  وطردوه  فغلبوه  عليه  وكرثوا  النا�س  عليه  اجتمع  من  اأو  غريه،  اأغرقه 
يطلق هذا اللفظ على من مُياَر�س �سده عملية الإغراق، فاملُغَرق هو املت�سرر من عملية 
الإغراق، وغالًبا ما يكون اأثر الإغراق عليه هو هروبه من جمال ذلك الإنتاج اأو طرده منه، 
كما اأنه غالًبا ما تركبه الديون، وحتل به الباليا يف ماله، والَغِرُق اأو الغارق يف اللغة يطلق 

على من ركبه الدين وغمرته الباليا كما تقدم.

املطلب الثاين
األفاظ وم�شطلحات ت�شتبه بالإغراق

هناك األفاظ وم�سطلحات ت�ستبه بالإغراق يف معناه و�سورته، لكنها تختلف عنه يف 
بع�س اجلوانب؛ ولذا كان من املنا�سب التعريف باأهم هذه الألفاظ وامل�سطلحات ب�سكل 

موجز، وبيان اأوجه التفاق والختالف، وذلك فيما ياأتي:

اأوًل: حرق الأ�سعار:

يق�سد بهذا امل�سطلح بيع املنَتج ب�سعر يقل كثرًيا عن الأ�سعار العادية)1(.
موؤقًتا،  يكون  ما  وغالًبا  كم�سر،  الدول  بع�س  يف  ا�ستخدامه  �ساع  امل�سطلح  وهذا 

ولأغرا�س معينة)2(.
ويتفق هذا امل�سطلح مع الإغراق يف اأن كالًّ منهما يدخل يف اإطار بيع املنتجات باأ�سعار 
توفري  اإىل  كاحلاجة  منهما؛  الهدف  يف  اأحياًنا  ويتفقان  العادية،  ال�سوق  اأ�سعار  من  اأقل 

�سيولة نقدية عاجلة، اأو ت�سريف فائ�س يف الإنتاج، ونحو ذلك.
لكنهما يختلفان من حيث النطاق اجلغرايف؛ فالإغراق يكون يف حالة التجارة الدولية، 

)1( م�سكلة الإغراق وحرق الأ�سعار، حممد عبداحلليم عمر، �س: 9؛ الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد اأنور علي، 
�س: 99؛ م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 81.

)2( ينظر: املراجع ال�سابقة.
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واإن كان يحدث يف ال�سوق املحلي وي�سمى بالت�سعري ال�ساري، اأما حرق الأ�سعار فال يحدث 
اإل يف ال�سوق املحلي خا�سة.

كما اأنهما يختلفان غالًبا يف الهدف منهما، فالإغراق غالًبا يكون الهدف الأ�سا�سي 
اأن يكون الغر�س منه  اأما حرق الأ�سعار فالغالب  ال�سوق،  منه طرَد املناف�سني واحتكار 

توفري �سيولة نقدية عاجلة، اأو ت�سريف فائ�ٍس يف الإنتاج، ونحو ذلك)1(.

ثانًيا: الت�سعري ال�ساري اأو ال�سار:

يق�سد بالت�سعري ال�ساري بيع ال�سلع يف ال�سوق املحلية باأقل من قيمة التكلفة بغر�س 
اإجبار املناف�سني على اخلروج من ال�سوق، ثم العودة اإىل بيعها باأ�سعار احتكارية)2(.

مُياَر�س  ومبن  املحلي،  بالقت�ساد  كبرًيا  �سرًرا  يلحق  لكونه  ال�سم  بهذا  �سمي  وقد 
�سده هذا الإغراق.

ويتفق هذا امل�سطلح مع الإغراق يف اأن كالًّ منهما يدخل يف اإطار بيع املنتجات باأقل من 
قيمة تكلفة الإنتاج، واأن الغر�س منهما غالًبا هو الق�ساء على املناف�سني واحتكار ال�سوق، اأو 

اإجبارهم على التفاق مع من يريد احتكار ال�سوق.
فاإنه  القت�ساديني  عند  اأُطِلق  اإذا  فالإغراق  اجلغرايف،  النطاق  يف  يختلفان  لكنهما 
بخالف  الدولية،  التجارة  اأو  الدويل  امل�ستوى  على  يح�سل  الذي  الإغراق  اإىل  ين�سرف 
الت�سعري ال�ساري الذي يح�سل يف ال�سوق املحلي خا�سة، ول ي�سمى اإغراًقا اإل بالتخ�سي�س، 

فيقال: الإغراق الداخلي اأو املحلي.
كما اأن الإغراق الدويل اأعم من حيث اإنه قد يكون بالبيع باأقل من التكلفة اأو باأقل من 

�سعر ال�سوق، اأما الت�سعري ال�ساري فال يكون اإل بالبيع باأقل من التكلفة)3(.

ثالًثا: تلقي الركبان:

في�سرتي  البلد،  اإىل  �سلًعا  يتلقى �سخ�ٌس طائفة يحملون  اأن  الركبان:  بتلقي  املق�سود 
منهم قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بال�سعر)4(.

)1( ينظر: املراجع ال�سابقة.
)2( ينظر: م�سكلة الإغراق وحرق الأ�سعار، حممد عبداحلليم عمر، �س: 3؛ الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد اأنور 

علي، �س: 99؛ م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 92.
)3( ينظر: امل�سادر ال�سابقة.

ك�ساف  قدامة )312/6(؛  ابن  املغني،  الكا�ساين )344/5(؛  ال�سنائع،  بدائع  وينظر:  ال�سربيني )49/2(؛  املحتاج،  مغني   )4(
القناع، البهوتي )1441/4(؛ معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء، نزيه حماد، �س: 150.
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وقد ثبت النهي عن تلقي الركبان يف الأحاديث ال�سحيحة، فعن عبداهلل بن م�سعود  
قال: نهى النبي s عن تلقي البيوع)1(.

وعن عبداهلل بن عمر  قال: قال ر�سول اهلل s: »ل يبع بع�سكم على بيع بع�س، ول 
تلقوا ال�سلع حتى يهبط بها اإىل ال�سوق«)2(.

وعن اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل s: »ل تلقوا اجَلَلب، فمن تلقاه فا�سرتي 
منه، فاإذا اأتى �سيده ال�سوق فهو باخليار«)3(.

واختلف يف العلة من هذا النهي، والأقرب اأنها مراعاة نفع البائع واإزالة ال�سرر عنه، 
ومراعاة نفع اأهل ال�سوق واإزالة ال�سرر عنهم، اإذ اإن ال�سرر حا�سل اإما على الركبان اأو على 
اأهل ال�سوق اأو عليهم جميًعا، فجاء ال�سرع بالنهي عن تلقي الركبان رفًعا لل�سرر، ومنًعا من 

اأكل اأموال النا�س بالباطل)4(.
ويتفق هذا امل�سطلح مع الإغراق يف اأن كالًّ منهما داخل يف اإطار البيع اأو ال�سراء باأقل 
من الأ�سعار العادية يف ال�سوق، كما يتفقان من حيث النطاق اجلغرايف، اإذ ميكن حدوثهما 
يف الأ�سواق املحلية والدولية، ومن حيث العلة يف النهي؛ وهي ال�سرر الذي يلحق بالآخرين 

من جراء ممار�ستها.
لكن يختلف الإغراق عن تلقي الركبان يف كون الإغراق و�سيلة للق�ساء على املناف�سني، 
بحيث ينتهي عادة بخروج املناف�سني من ال�سوق، بخالف التلقي فال ي�سلح و�سيلًة للق�ساء 

على املناف�سني، اإذ باإمكان كل واحد من املتناف�سني اأن يخرج للتلقي مثل ما يفعل غريه.
 كما اأن الإغراق يحقق مزايا كثرية ملن ميار�سه ل يحققه تلقي الركبان، مثل: التو�سع 

يف الأ�سواق وفر�س ال�سيطرة عليها، وحتقيق الأرباح من زيادة الإنتاج وغري ذلك)5(.

يف  وم�سلم  )2164(؛  برقم  مردود،  بيعه  واأن  الركبان،  تلقي  عن  النهي  باب  البيوع،  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   )1(
�سحيحه، كتاب البيوع، باب حترمي تلقي اجللب، برقم )3800(.

)2( اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، واأن بيعه مردود، برقم )2165(.
)3( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب البيوع، باب حترمي تلقي اجللب، برقم )3802(.

)4( ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )344/5(؛ الدر املختار، احل�سكفي )306/7(؛ التب�سرة، اللخمي )4274/9(؛ املنتقى، 
)312/6(؛  قدامة  ابن  املغني،  )50/2(؛  النووي  الطالبني،  رو�سة  )440/5(؛  اجلويني  املطلب،  نهاية  )526/6(؛  الباجي 
املمتع يف �سرح املقنع، ابن املنجى )439/2(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )634/2(؛ نيل الأوطار، ال�سوكاين )218/5(؛ �سبل 

ال�سالم، ال�سنعاين )50/5(.
)5( ينظر: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 101.
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رابًعا: بيع الو�سيعة:
بيع الو�سعية هو: بيٌع يحدد فيه الثمن بنق�س عن راأ�س املال اأو بخ�سارة فيه)1(.

فهو بيٌع بنقي�سة عن الثمن الأول الذي ا�سرتي به، وهو من بيوع الأمانة التي يوؤمتن 
فيها البائع يف اإخباره عن الثمن الذي ا�سرتى به.

وي�سمى هذا البيع عند الفقهاء باأ�سماء اأخرى: كبيع احلطيطة، وبيع النقي�سة، وبيع 
املخا�سرة)2(.

ويتفق هذا امل�سطلح مع الإغراق يف اأن كالًّ منهما بيع باأقل من �سعر التكلفة، اأو بيع 
بخ�سارة من الثمن الأ�سلي.

لكنهما يختلفان يف كيفية احلدوث، فبيع الو�سيعة عقد ذو �سيغة خم�سو�سة، حيث 
يجب ذكر الثمن الأ�سلي اأو التكلفة ب�سدق واأمانة، ثم بيان قدر الو�سيعة، اأما عمليات 
البيع يف الإغراق فال ي�سرتط لها �سيغة حمددة، فاملغرق يقوم ببيع �سلعته بخ�سارة دون 

ذكر الثمن الأ�سلي لها اأو مقدار تكلفتها.
كما اأنهما يختلفان من حيث الهدف والدافع، فالهدف من بيع الو�سيعة هو رفع حالة 
الإغراق  اأما  بخ�سارة،  البيع  اإىل  تدفعه  والتي  البائع  بها  مير  التي  ال�سرورة  اأو  امل�سقة 

فالهدف منه الق�ساء على املناف�سني، واحتكار الأ�سواق.
الطارئ  الإغراق  وهو  عليها-  الكالم  -و�سياأتي  الإغراق  اأنواع  من  نوًعا  اأن هناك  اإل 
اأو  اأو املوؤقت، فاإنه غالًبا ما يوافق بيع الو�سيعة يف الهدف والدافع وهو رفع حالة امل�سقة 

ال�سرورة التي مير بها البائع، ويكون موؤقًتا بزوال حالة امل�سقة اأو ال�سرورة)3(.

)1( معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء، نزيه حماد، �س: 119.
)2( ينظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )201(؛ فتح باب العناية، مال علي القاري )255/3(؛ مواهب اجلليل، احلطاب )432/6(؛ 

مغني املحتاج، ال�سربيني )102/2(؛ املغني، ابن قدامة )145/7(.
)3( ينظر: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 106.
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املطلب الثالث

�شروط حتقق الإغراق

ال�سروط  اأن هناك عدًدا من  ال�سابقة مل�سطلح الإغراق يظهر  التعريفات  يف �سوء 
الالزم توافرها لتحقق الإغراق مبفهومه ال�سابق، وهذه ال�سروط هي:

اأن يتم البيع بثمنني، اأحدهما مرتفع يف ال�سوق املحلية، والآخر منخف�س يف ال�سوق . 1
الأجنبية امل�ستوردة، فلو ت�ساوى الثمن يف كال ال�سوقني مل يحدث الإغراق)1(.

اأن يتم البيع بثمنني يف وقت واحد؛ لأن الثمن يتغري ح�سب ظروف العر�س والطلب . 2
التي تختلف من وقت اإىل اآخر، فمثاًل اإذا ح�سل البيع يف ال�سوق املحلية يف وقت 
كان الثمن فيه مرتفًعا، ثم انخف�ست الأ�سعار خالل مدة ت�سدير ال�سلعة نتيجة 

تغري ظروف العر�س والطلب، فال يعد هذا اإغراًقا)2(.
اأن تكون �سروط البيع يف ال�سوقني الداخلي واخلارجي واحدة؛ لأن الختالف يف . 3

�سروط البيع قد يوؤدي اإىل الختالف يف الثمن، فال يكون هناك اإغراق، مثل: اأن 
تباع ال�سلعة بالنقد يف اأحد ال�سوقني وبالأجل يف ال�سوق الآخر، اأو اأن تباع يف اأحد 

ال�سوقني ُمغلَّفة، ويف ال�سوق الآخر غري ُمغلَّفة، ونحو ذلك)3(.
حتقق ال�سرر من جراء ممار�سة الإغراق، بحيث يكون ثمن ال�سلعة يف ال�سوقني . 4

الداخلي واخلارجي متفاوًتا تفاوًتا كبرًيا، فاإذا بيعت ال�سلعة يف ال�سوق اخلارجي 
ب�سعر منخف�س فاإن ذلك �سيوؤدي اإىل اإحلاق ال�سرر باملناف�سني يف ال�سوق املحلي، 
ويتمثل هذا ال�سرر يف انخفا�س مقدار املبيعات اأو الأرباح، اأو العمالة يف �سناعة 

حملية قائمة.
اأما اإذا كان ال�سرر ي�سرًيا، والتفاوت يف ثمن ال�سلعة الواحدة مما جتري به العادة، فال 

يعد هذا اإغراًقا)4(.

)1( ينظر: الإغراق ال�سلعي- درا�سة مقارنة، م�ساعد العقيلي، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة املاج�ستري باملعهد العايل للق�ساء، عام 
1423هـ، �س: 57؛ م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 31؛ م�سكلة الإغراق وحرق الأ�سعار، حممد عبداحلليم عمر، �س: 8؛ 
ا واملوقف امل�سري يف مواجهتها، جمعة حممد عامر، بحث مقدم للموؤمتر العلمي ال�سنوي الثاين بكلية  مكافحة الإغراق عامليًّ

التجارة، جامعة الزقازيق، عام 1998م، �س: 1470.
)2( ينظر: امل�سادر ال�سابقة.
)3( ينظر: امل�سادر ال�سابقة.

)4( ينظر: امل�سادر ال�سابقة؛ مكافحة الإغراق التجاري، اإياد ع�سام احلطاب، �س: 84.
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املطلب الرابع
اأنواع الإغراق

يتنوع الإغراق باعتبارات خمتلفة اإىل اأنواع عديدة، اأذكر اأهمها، وذلك فيما ياأتي:

اأوًل: اأنواع الإغراق باعتبار الزمن اأو املدة:
يتنوع الإغراق باعتبار مدة ممار�سته اإىل اأنواع ثالثة:

الإغراق الطارئ اأو العار�ض:. 1

ويق�سد به طرح فائ�س عار�س اأو خمزون مرتاكم لدى املنِتج يف ال�سوق الأجنبي، 
وهو ظاهرة طارئة وموؤقتة، ويهدف اإىل التخل�س من فائ�س �سلعة معينة، وغالًبا ما 

يكون يف نهاية املو�سم، فتطرح يف الأ�سواق اخلارجية باأ�سعار منخف�سة.
ونظًرا للطبيعة املوؤقتة لهذا النوع فاإنه ينتهي غالًبا قبل اأن يثري النتباه اإليه، ويكون 

اأثره- غالًبا- حمدوًدا و�سئيال)1(.
الإغراق املوؤقت اأو ق�سري الأجل:. 2

ا موؤقًتا وبق�سد حتقيق هدف تناف�سي معني، وهو يف هذا ي�سبه  ويعد هذا النوع اأي�سً
النوع ال�سابق "الإغراق الطارئ"، اإل اأنهما يختلفان من حيث الغر�س، فالإغراق 
الطارئ -كما �سبق- يهدف اإىل املحافظة على �سعر املنتج املحلي بالتخل�س من 
ق�سري  اأو  املوؤقت  الإغراق  اأن  حني  يف  الأجنبية،  الأ�سواق  يف  الإنتاجي  الفائ�س 
اأجنبية جديدة،  اأ�سواق  فتح  بق�سد  موؤقًتا  البيع  اأ�سعار  اإىل خف�س  يهدف  الأجل 
وتثبيت اأقدام امُلغِرق فيها، اأو تخفي�س الأ�سعار يف ال�سوق اخلارجي للق�ساء على 
مناف�سة اأجنبية طارئة، اأو ملنع اإقامة م�سروعات جديدة مناف�سة ت�سكل خطًرا على 

ت�سويق املنَتج، وقد يق�سد به اأحياًنا الق�ساء على مناف�س وطرده من ال�سوق)2(.

)1( ينظر: اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، اإبراهيم حممد الفار، �س: 253؛ �سيا�سات مكافحة الإغراق يف العامل العربي، نيفني 
�س:  �سحاته،  حممد  ال�سانو�سي  حممد  اجلات،  واتفاقيات  الإ�سالمي  الفقه  �سوء  يف  الدولية  التجارة  9؛  �س:  �سمت،  ح�سني 
278؛ الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد اأنور علي، �س: 120–122؛ الإغراق ال�سلعي- درا�سة مقارنة، م�ساعد 

العقيلي، �س: 31.
)2( امل�سادر ال�سابقة.
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الإغراق امل�ستمر اأو طويل الأجل:. 3

اأنواع الإغراق الذي يتعلق ب�سيا�سة دائمة ل ميكن  يعد الإغراق امل�ستمر نوًعا من 
بطبيعة احلال اأن تقوم على اأ�سا�س حتمل اخل�سائر ومن ثم فال يوجد له مدى زمني 
حمدد، وغالًبا ما يهدف اإىل تو�سيع احل�سة ال�سوقية ملن ميار�س الإغراق وتعظيم 

اأرباحه الكلية.
ولكي يتحقق هذا الهدف فاإن املُغِرق يلجاأ اإىل �سيا�سة التمييز ال�سعري؛ فيبيع ب�سعر 
ويكون  الأجنبي،  ال�سوق  يف  منخف�س  وب�سعر  املحلي،  ال�سوق  يف  مرتفع  احتكاري 
للطاقة  وفًقا  ومتتالية  ق�سرية  زمنية  اأوقات  على  ب�سيطة  بن�سب  النخفا�س  هذا 
ال�ستيعابية لكل �سوق، ول ي�ستطيع املُغِرق اأن ميار�س هذه العملية اإل اإذا كان يتمتع 
يعتمد عادة على وجود حماية  والحتكار  املحلي،  ال�سوق  للمنتج يف  قوي  باحتكار 
يتقي بها �سر املناف�سة الأجنبية، فالقيود اجلمركية تولد الحتكار، والحتكار يولد 

الإغراق)1(.

ثانًيا: اأنواع الإغراق باعتبار نوع الإنتاج
يق�سد بهذا العتبار بيان اأنواع الإغراق باعتبار اأنواع الإنتاج التي ميكن اأن يقع فيها 
اإنتاج �سلع، واإنتاج  اإنتاجي ميكن تق�سيمه اإىل نوعني:  الإغراق، فمن املعلوم اأن اأي ن�ساط 
خدمات. وال�سورة املعتادة وال�سائعة لالإغراق منذ ظهوره هي وقوعه يف نطاق اإنتاج ال�سلع، 
لكن الو�سع اأكد اإمكانية حدوث الإغراق يف نطاق اإنتاج اخلدمات، خا�سة مع التطور الهائل 
يف تقنية املعلومات ون�ساأة الأ�سواق املفتوحة. بل اإن ذلك قد وقع فعاًل، فقد رفعت اإحدى 
اأخرجتها من  اأنها  اأمريكا ق�سية على �سركة مناف�سة تدعي  ال�سيارات يف  تاأجري  �سركات 
ال�سوق يف مناطق اأو�سنت وتك�سا�س، وقدمت ال�سركة املدعية قائمة تت�سمن دخل ال�سركة 
املدعى عليها تظهر خ�سائر عن عمليات الت�سغيل يف هذه املناطق وا�ستدلت بها على اأنها 

ت�سعر باأقل من التكلفة)2(.

)1( ينظر: دعوة مكافحة الإغراق والدعم الدويل والزيادة غري املربرة يف الواردات، اإبراهيم املنجي، �س: 192؛ اتفاقيات منظمة 
التجارة العاملية، اإبراهيم حممد الفار، �س: 254؛ مكافحة الإغراق التجاري، اإياد ع�سام احلطاب، �س: 61–62.

)2( ينظر: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 77.
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املطلب اخلام�س
اأهداف الإغراق

هناك عدد من الأهداف ي�سعى من يقوم بعملية الإغراق اإىل حتقيقها، ويرى اأنها 
م�سالح بالن�سبة له يرغب يف حتقيقها، واإن ترتب على ذلك اإ�سرار مب�سالح غريه، ومن 

اأهم هذه الأهداف واأ�سهرها ما ياأتي:
ال�سيطرة على ال�سوق واحتكاره. 1

اإن العمل يف الأ�سواق واإحكام ال�سيطرة عليها من حيث احتكار العر�س، والتحكم 
يف الأ�سعار، هو الهدف الأول لكل من ميار�س عملية الإغراق، وقد يتكبد يف �سبيل 
يعو�س  ما  �سرعان  اأنه  اإل  التكلفة،  من  باأقل  ببيعه  ولو  اخل�سائر  الكثري من  ذلك 
ما حلقه من خ�سائر خالل مدة ممار�سة الإغراق ويحقق الكثري من الأرباح بعد 

�سيطرته على ال�سوق)1(.
الق�ساء على املناف�سني:. 2

قد يكون املق�سود من الإغراق اأن يتم طرد املنتجني املناف�سني اإىل خارج جمال 
اإنتاج ال�سلعة حمل الإغراق، بحيث تباع بثمن اأقل من تكلفتها اأو �سعرها يف ال�سوق، 
مما يلحق ال�سرر باملنتجني املناف�سني ويجعلهم يخرجون من دائرة املناف�سة، ثم 
يبداأ املُغِرق برفع الأ�سعار اإىل م�ستويات متكنه من تعوي�س ما حلقه من خ�سائر اأو 
ما فاته من اأرباح خالل مدة ممار�سة الإغراق، وهذا النوع من الإغراق يعد �سورة 

من �سور احلروب الدولية التجارية غري امل�سروعة)2(.
تو�سيع نطاق الأ�سواق:. 3

اإىل  امل�سدرة  الكربى  وال�سركات  الدول  تدعو  التي  الدوافع  من  جمموعة  هناك 
تعزيز عمليات الإغراق وم�ساندتها، ومن اأهم هذه الدوافع الرغبة يف تو�سيع نطاق 
الأ�سواق، وفتح اأ�سواق جديدة لت�سريف الزيادة احلا�سلة يف الإنتاج للتو�سل اإىل 
اأو  ال�سلعي،  املخزون  يف  الفائ�س  من  للتخل�س  اأو  مثلى،  اقت�سادية  بتكلفة  اإنتاج 
اأ�سواق خارجية معينة يتطلع املنِتج الذي ميار�س الإغراق  حماولة املحافظة على 

الإغراق بني  املنجي، �س: 191؛  اإبراهيم  الواردات،  املربرة يف  والزيادة غري  الدويل  والدعم  الإغراق  ينظر: دعوى مكافحة   )1(
التفاقية العامة للتعريفات والتجارة وال�سيا�سات التجارية يف م�سر، عطية عبداحلليم �سقر، �س: 10؛ م�سكلة الإغراق، حممد 

الغزايل، �س: 49.
)2( ينظر: املراجع ال�سابقة.
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اإىل التو�سع فيها م�ستقباًل، وقد يلجاأ اإىل ذلك ل�سعف قدرته على ت�سويق �سلعته يف 
ال�سوق املحلية؛ لقوة املناف�سة)1(.

وبذلك يت�سح اأن الرغبة يف تو�سيع نطاق الأ�سواق تتحقق تبًعا لتحققه جمموعة 
من الأهداف الأخرى.

مكافحة الك�ساد العاملي. 4
تعاين كثري من الدول ال�سناعية ب�سدة عدَم ت�سريف منتجاتها، مما يف�سي اإىل 
نق�س يف الت�سغيل وتراكم املنتجات؛ ولذا تلجاأ هذه الدول اإىل بيع منتجاتها اأحياًنا 
البطالة  ح�سول  وجتنب  �سناعتها،  با�ستمرار  لالحتفاظ  التكلفة  قيمة  من  باأقل 

لديها، وحتمل تكاليف التخزين والتوزيع.
على  بق�سد احل�سول  الإغراق  عمليات  اإىل ممار�سة  الدول  بع�س  تلجاأ  يف حني 
م�سروعاتها  متويل  اأو  املدفوعات،  ميزان  يف  التوازن  لتحقيق  الأجنبية  العمالت 
الإنتاجية، وهذا ما ح�سل بالفعل من رو�سيا عام 1930م، حني قامت ببيع كميات 
كبرية من ال�سلع يف اخلارج بثمن منخف�س حتى حت�سل على عمالت اأجنبية لتمويل 
م�سروعاتها الإنتاجية، ولي�س بق�سد ال�سيطرة على الأ�سواق وطرد املناف�سني ونحو 

ذلك)2(.

املطلب ال�شاد�س
اآثار الإغراق

اأطال الباحثون واملتخ�س�سون يف ال�ساأن القت�سادي يف بيان اآثار الإغراق ال�سلبية 
والإيجابية، �سواء على امل�ستوى املحلي والأفراد اأو على امل�ستوى الدويل، وهذه الآثار قد 
اأو اجتماعية، وفيما ياأتي اأذكر اأهم  تكون اقت�سادية -وهو الأهم- وقد تكون �سيا�سية 

الآثار ال�سلبية)3( لالإغراق ب�سكل موجز:

)1( ينظر: الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد اأنور علي، �س: 104؛ اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، اإبراهيم 
حممد الفار، �س: 249.

)2( ينظر: الإغراق ال�سلعي- درا�سة مقارنة، م�ساعد العقيلي، �س: 64؛ اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، اإبراهيم حممد الفار، 
�س: 249؛ مكافحة الإغراق التجاري، اإياد ع�سام احلطاب، �س: 71.

)3( اقت�سرت يف هذا البحث على الآثار ال�سلبية دون الإيجابية؛ لأنها هي الأغلب والأكرث وقوًعا، ولذا كانت الدول واملنظمات العاملية 
تكافح الإغراق، وتعاقب على ممار�سته، و�سياأتي -باإذن اهلل- بيان حترمي الإغراق يف الفقه الإ�سالمي يف اجلملة لعظيم �سرره، 

وكرثة �سلبياته، فكان بيان الآثار ال�سلبية هو املق�سود الأهم، فاقت�سرت عليه.



286

د. ياسر بن إبراهيم بن  محمد اخلضيري

تهديد ال�سناعة املحلية القائمة اأو اإ�سعافها، اإذ يت�سبب الإغراق يف خف�س اأ�سعار . 1
املنتجني  تكبد  ثم  ومن  اخلارج،  من  الواردة  مثيالتها  ملجاراة  املحلية  املنتجات 

املحليني للخ�سائر، وتوقفهم عن الإنتاج اأو خروجهم من ال�سوق.
اأ�سعار منتج احلديد  ومن الأمثلة على ذلك ما ح�سل يف م�سر، فقد انخف�ست 
من  بداأت  كبرية  بن�سبة  1999م  عام  اأوائل  اإىل  1997م  بني  ما  املدة  يف  املحلي 
ال�سناعة  اأن  اإىل  ذلك  ويعود  1999م،  عام  من  الأول  الربع  خالل   ،)%1.6(
يف  يباع  كان  والذي  الرتكي،  احلديد  منتج  ومناف�سة  ملجاراة  انخف�ست  املحلية 
الأ�سعار  توازن  على  احلفاظ  حماولت  تنجح  ومل  اأقل،  باأ�سعار  امل�سري  ال�سوق 
للمنتجات املحلية، مما اأدى اإىل انخفا�سها ومنعها من الزيادة الطبيعية التي كان 

من املمكن ح�سولها لول وجود املنتجات الرتكية املغرقة)1(.
�سيطرة امل�ستثمر الأجنبي على ال�سوق املحلي واحتكاره، والإ�سرار بامل�ستهلكني عن . 2

طريق رفع الأ�سعار �سيًئا ف�سيًئا بعد ال�ستحواذ على ال�سوق.
منع الأ�سعار املحلية من الزيادة الطبيعية التي حتدث حل�سول زيادة يف الطلب . 3

اأو قلة يف العر�س اأو حدوث اأزمة اقت�سادية اأو ندرة يف املوارد، اأو غري ذلك من 
الأ�سباب التي توؤدي اإىل ارتفاع الأ�سعار ارتفاًعا طبيعًيا)2(.

انخفا�س ن�سبة املبيعات من املنتجات املحلية؛ لأن ممار�سة الإغراق توؤدي اإىل . 4
حتول الطلب من منتج اإىل اآخر رغبة يف ال�ستفادة من انخفا�س الأ�سعار، وهذا 
بدوره يوؤثر يف حجم املبيعات تاأثرًيا �سلبًيا، ويكون �سبًبا يف زيادة ن�سبة املخزون 
كلفة  زيادة  اإىل  -تبًعا-  ويوؤدي ذلك  لل�سلعة،  امل�سنعة  واملواد اخلام  الإنتاجي، 

الإنتاج من جهة، وانخفا�س قيمة املخزون الإنتاجي من جهة اأخرى)3(.
اإعاقة قيام م�سروعات �سناعية جديدة، اأو التو�سع يف ال�سناعات املحلية القائمة، . 5

اإىل  بدوره  يوؤدي  مما  ال�ستثمار،  خف�س  اإىل  توؤدي  الإغراق  ممار�سة  اأن  ذلك 
توقف بع�س امل�ساريع اأو تخفي�س اإنتاجها، وانعدام رغبة اأ�سحاب روؤو�س الأموال 

الفائ�سة من ال�ستثمار يف هذا املجال)4(.
اإ�سعاف مركز العملة املحلية بني العمالت الأخرى وانخفا�س قيمتها، اإذ يت�سبب . 6

)1( ينظر: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 128–129؛ م�سكلة الإغراق وحرق الأ�سعار، حممد عبداحلليم عمر، �س: 5.
)2( ينظر: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 130.

)3( ينظر: امل�سدر ال�سابق، �س: 134.
)4( ينظر: الإغراق ال�سلعي، م�ساعد العقيلي، �س: 71؛ م�سكلة الإغراق وحرق الأ�سعار، حممد عبداحلليم عمر، �س: 4–5.
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الإغراق يف خف�س الإنتاج املحلي اأو اإ�سعافه، ويف املقابل زيادة الطلب على الواردات 
لنخفا�س اأ�سعارها، مما يوؤدي اإىل وجود تدفق نقدي خارج ل يقابله تدفق نقدي 
داخل، وارتفاع يف زيادة الطلب على العمالت الأجنبية، مبا يوؤدي اإىل خف�س قيمة 

العملة املحلية مقابل العمالت الأخرى)1(.
�سد . 7 الإغراق  مُياَر�س  الذي  البلد  اأبناء  بني  العاملة  الأيدي  وقلة  البطالة  ظهور 

منتجاته؛ وذلك لأن الإغراق يت�سبب يف خف�س الإنتاج، ومن ثم يح�سل تبًعا لذلك 
تخفي�س عدد الأيدي العاملة، وعدم اإيجاد فر�س عمل جديدة)2(.

ومن الأمثلة على ذلك قيام اإحدى �سركات ت�سنيع احلديد، التي تعد ثاين اأكرب 
منتج للحديد املحلي يف اململكة، مبنح اأكرث من )80%( من موظفيها ال�سعوديني 
اأ�سهر،  ثالثة  ملدة  بال مرتب  ا�ستثنائية  اإجازات  موظًفا  البالغ عددهم )2145( 
احلديد  �سوق  و�سع  وحت�سن  املايل،  ال�سركة  و�سع  حت�سن  حلني  موؤقت  كاإجراء 
املحلي، خا�سة بعد �سدور قرار حظر ت�سدير احلديد، مما اأدى اإىل تكد�سه يف 
املخازن، ويف املقابل ا�سترياده من اخلارج كرتكيا وال�سني، ويف حال عدم حت�سن 

و�سع ال�سركة املايل فاإنها قد ت�سطر اإىل اإنهاء اخلدمة وال�ستغناء عنهم)3(.
اإىل قطع . 8 الأمر  امل�ساكل واخلالفات، وقد ي�سل  الدول، وظهور  توتر العالقة بني 

العالقات وقيام احلروب القت�سادية؛ لأن الإغراق يعد �سورة من �سور الإخالل 
يف  والتحكم  اأ�سواقها،  على  ال�سيطرة  فر�س  وحماولة  الداخلي،  الدولة  بنظام 
اأ�سعار املنتجات لديها، وجعل الدولة التي مُياَر�س يف اأ�سواقها الإغراق تابعة للدولة 

التي متاِر�س الإغراق)4(.

)1( ينظر: م�سكلة الإغراق وحرق الأ�سعار، حممد عبداحلليم عمر، �س: 5؛ الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد 
اأنور حامد، �س: 104–105.

)2( ينظر: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 179؛ �سيا�سات مكافحة الإغراق يف العامل العربي، نيفني ح�سني �سمت، �س: 43؛ 
م�سكلة الإغراق وحرق الأ�سعار، حممد عبداحلليم عمر، �س: 5.

)3( ينظر: �سحيفة الوطن ال�سعودية ال�سادرة يوم الأحد، بتاريخ 1430/12/30هـ املوافق 2008/12/28م.
)4( ينظر: الإغراق ال�سلعي، م�ساعد العقيلي، �س: 72؛ م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 196؛ �سيا�سات الإغراق واإجراءات 

مكافحتها وو�سائل اإثباتها، عمرو ح�سن خري الدين، �س: 459.
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املبحث الثاين
احلكم الفقهي لعملية الإغراق

عرفنا فيما تقدم اأن من اأهم ما مييز عملية الإغراق هو خف�س الأ�سعار والبيع باأقل 
من �سعر ال�سوق، وهذا املعنى يف الظاهر حمموٌد وحتث عليه ال�سريعة الإ�سالمية، ملا فيه 
من التي�سري على النا�س والتو�سعة عليهم يف معا�سهم، ومن ثم فاإن من يقوم باإغراق ال�سوق 
ب�سلعة معينة فاإنه يقوم بعمل م�سروع وحممود، لكن اإذا تبني لنا اأن من يقوم بذلك اإمنا 
ق�سد بتخفي�س الأ�سعار الإ�سرار بالآخرين من املناف�سني، وفر�س ال�سيطرة على ال�سوق 
واحتكار ال�سلعة، فاإن احلكم بال �سك �سيختلف، ولذلك فاإنه يتعني علينا قبل بيان احلكم 
الفقهي لعملية الإغراق اأن نعرف حكم الإجراء الذي يتم به الإغراق وهو البيع باأقل من 

�سعر ال�سوق، وذلك يف املطلبني الآتيني:

املطلب الأول

حكم البيع باأقل من �شعر ال�شوق

بني  الرتا�سي  به  يح�سل  الذي  ال�سعر  هو  ال�سوق  يف  املتداول  ال�سعر  اأن  املعلوم  من 
املتعاملني يف ال�سوق، ويتحقق عند توازن العر�س والطلب، وي�سمى عند الفقهاء بثمن املثل، 
اإل اأن بع�س املتعاملني يف ال�سوق قد يلجاأ اأحياًنا اإىل البيع باأقل من ال�سعر الذي يتبايع به 
النا�س عادة لغر�س عنده، وهو ما ي�سمى عند الفقهاء بالبيع باأقل من �سعر ال�سوق، اأو البيع 

برخ�س، اأفيجوز هذا البيع اأم ل؟
اأقول: تطرق الفقهاء لهذه امل�ساألة عند كالمهم على حكم الت�سعري، لكن قبل ذكر اأقوال 
الفقهاء يف هذه امل�ساألة ينبغي لنا اأن نعلم اأن حمل اخلالف هو يف البيع باأقل من ال�سعر 
املتعارف عليه يف ال�سوق الواحدة يف وقت واحد، اأما التفاوت الي�سري يف الأ�سعار فاإنه ل يعد 
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خروًجا على ال�سعر املتعارف عليه بني التجار يف ال�سوق)1(، ذلك اأن حتديد ال�سعر لأي �سلعة 
من ال�سلع ل يتم عادة ب�سكل مقطوع ل ُيزاد عليه ول ُينق�س عنه يف �سوق مفتوحة وحرة.

وقد اختلف الفقهاء يف حكم البيع باأقل من ال�سعر املتعارف عليه يف ال�سوق على قولني:

القول الأول:
عدم جواز البيع باأقل من �سعر ال�سوق، ووجوب اللتزام بال�سعر ال�سائد يف ال�سوق، 

ومن خرج عنه اأُلزم باللحاق ب�سعر النا�س اأو ُيقام من ال�سوق.
وهذا مذهب املالكية)2(، ووجه عند احلنابلة)3(، واختاره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية)4(، 

وابن القيم)5(.

القول الثاين:
جواز البيع باأقل من �سعر ال�سوق:

وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية)6(، وال�سافعية)7(، واحلنابلة)8(، والظاهرية)9(، 
واختاره ابن املنذر)10(.

الأدلة:
اأدلة القول الأول:

ا�ستدل من ذهب اإىل املنع من البيع باأقل من �سعر ال�سوق بعدة اأدلة، منها:

)1( ينظر: املنتقى، الباجي )350/6(؛ البناية يف �سرح الهداية، العيني )246/11(.
)2( ينظر: املعونة، القا�سي عبدالوهاب )60/2(؛ املنتقى، الباجي )349/6(؛ ال�ستذكار، ابن عبدالرب )31/17(؛ الكايف، 

�س: 360؛ البيان والتح�سيل، ابن ر�سد )313/9(.
)3( ينظر: الفروع، ابن مفلح )178/6(؛ الإن�ساف مع ال�سرح الكبري، املرداوي )198/11(.

ا )90/28(؛ الفروع، ابن مفلح )178/6(؛ الإن�ساف، املرداوي )198/11(. )4( ينظر: جمموع الفتاوى )76/28–77(، واأي�سً
)5( ينظر: الطرق احلكمية، ابن القيم )660/2–663(.

)6( مل يتطرق فقهاء احلنفية -ح�سب اطالعي- اإىل هذه امل�ساألة �سراحة، لكنهم مينعون من الت�سعري مطلًقا؛ لأن حتديد الثمن 
حقٌّ للبائع، اإل اإذا تعدى البائع وزاد زيادة فاح�سة ت�سر بالعامة، فال باأ�س حينئٍذ بالت�سعري. وينظر: فتح القدير، ابن الهمام 

)127/8(؛ البناية يف �سرح الهداية، العيني )245/11–247(؛ تبيني احلقائق، الزيلعي )62/7–63(.
البيان،  )51/2(؛  ال�سربيني  املحتاج،  مغني  )409/5(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  145؛  �س:  املزين،  خمت�سر  ينظر:   )7(

العمراين )354/5–355(.
املرداوي )198/11(؛  الكبري،  ال�سرح  الإن�ساف مع  ابن مفلح )178/6(؛  الفروع،  ابن قدامة )311/6(؛  املغني،  ينظر:   )8(

ك�ساف القناع، البهوتي )1417/4(؛ �سرح منتهى الإرادات، البهوتي )166/3(.
)9( ينظر: املحلى، ابن حزم )315/9(.

)10( ينظر: الأو�سط، ابن املنذر )163/10(.
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الدليل الأول:

اأن عمر بن اخلطاب  مرَّ  امل�سيِّب:  بن  �سعيد  الإمام مالك يف موطئه عن  رواه  ما 
بحاطب بن اأبي بلتعة  وهو يبيع زبيًبا له بال�سوق، فقال له عمر: "اإما اأن تزيد يف ال�سعر، 

واإما اأن ُترفع من �سوقنا")1(.
وجه الدللة:

هذا الأثر ظاهر يف الدللة على وجوب اللتزام ب�سعر ال�سوق وعدم النق�س عنه، فقد 
نهى عمر بن اخلطاب  حاطب بن اأبي بلتعة عن البيع باأقل من �سعر ال�سوق، فاإن التزم 

بذلك واإل اأُخرج من ال�سوق)2(.
ونوق�ض هذا الدليل من عدة اأوجه:

الوجه الأول:
اأن الأثر �سعيف؛ لأنه من طريق �سعيد بن امل�سيِّب، وهو مل ي�سمع من عمر اإل نعيه 

لبع�س ال�سحابة على املنرب)3(.
اأجيب عنه:

بعدم الت�سليم، بل رواية �سعيد بن امل�سيِّب عن عمر مقبولة، قال الإمام اأحمد: "هو 
عندنا حجة، قد راأى عمر و�سمع منه، واإذا مل يقبل �سعيد عن عمر فمن يقبل؟".

ى راوية عمر، كان اأحفظ النا�س  ُي�سمَّ "كان ابن امل�سيِّب  وقال يحيى بن �سعيد: 
لأحكامه واأق�سيته".

ولهذا ذهب كثري من الأئمة اإىل تقوية مرا�سيل �سعيد بن امل�سيِّب؛ لأنه ل يروي اإل 
عن ثقة)4(.
الوجه الثاين:

اأنه ورد يف بع�س طرق هذا الأثر ما يدل على رجوع عمر بن اخلطاب  عن قوله، 

)1( اأخرجه الإمام مالك يف املوطاأ، ب�سرح الزرقاين، كتاب البيوع، باب احلكرة والرتب�س )382/3(، برقم )1389(؛ وعبدالرزاق 
باب  البيوع،  كتاب  الكربى،  ال�سنن  يف  والبيهقي   ،)14905( برقم   ،)207/8( ي�سعر؟  هل  باب  البيوع،  كتاب  م�سنفه،  يف 

الت�سعري )29/6(.
)2( ينظر: تف�سري املوطاأ، القنازعي )460/1(؛ تف�سري املوطاأ، البوين )774/2(؛ اأحكام ال�سوق، يحيى بن عمر الكناين الأندل�سي، 

�س: 116.
)3( ينظر: املحلى، ابن حزم )316/9(.

)4( ينظر: تهذيب الكمال، املزي )73/11–74(؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر الع�سقالين )44/2–45(؛ جامع التح�سيل، 
العالئي، �س: 185.
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: اأنه مرَّ  فقد روى الإمام ال�سافعي من طريقه عن القا�سم بن حممد عن عمر 
بحاطب بن اأبي بلتعة ب�سوق امل�سلى، وبني يديه غرارتان)1( فيهما زبيب، ف�ساأله 
من  مقبلة  بعري  حدثت  "قد  عمر:  فقال  درهم،  لكل  مدان  فقال:  �سعرهما،  عن 
الطائف حتمل زبيًبا وهم يعتربون ب�سعرك، فاإما اأن ترفع يف ال�سعر، واإما اأن تدخل 
زبيبك البيت فتبيعه كيف �سئت"، فلما رجع عمر حا�سب نف�سه ثم اأتى حاطًبا يف 
داره، فقال له: "اإن الذي قلت لك لي�س بعزمة مني ول ق�ساء، اإمنا هو �سيء اأردت 

به اخلري لأهل البلد، فحيث �سئت فبع، وكيف �سئت فبع")2(.
ولي�س  م�ستق�سى،  احلديث  "وهذا  الأثر:  لهذا  روايته  بعد  ال�سافعي  الإمام  قال 
ه روى بع�س احلديث، اأو رواه من روى عنه، وهذا اأتى  بخالف ملا رواه مالك، ولكنَّ

باأول احلديث واآخره، وبه اأقول")3(.
اأجيب عنه:

.)4( باأن هذه الرواية يف �سندها انقطاع؛ اإذ اإن القا�سم بن حممد مل يدرك عمر 
الوجه الثالث:

اأن هذا الأثر املروي عن عمر  لو �سح فاإنه يحمل على معنى اآخر غري البيع باأقل 
من �سعر ال�سوق، فقد اأراد عمر  بقوله: "اإما اأن تزيد يف ال�سعر" اأن تبيع من 

املكاييل اأكرث مما تبيع بهذا الثمن)5(.
ويوؤيد هذا املعنى اأنه جاء يف بع�س روايات هذا الأثر: اأن عمر وجد حاطب بن اأبي 
بلتعة يبيع الزبيب باملدينة، فقال: كيف تبيع يا حاطب؟ فقال: مدين، فقال عمر: 
تبتاعون باأبوابنا واأفنيتنا واأ�سواقنا، تقطعون يف رقابنا ثم تبيعون كيف �سئتم، بع 
�ساًعا واإل فال تبع يف اأ�سواقنا، واإل ف�سريوا يف الأر�س ثم اجلبوا ثم بيعوا كيف 

�سئتم")6(.
فدلت هذه الرواية على اأن حاطب بن اأبي بلتعة  كان يبيع مدين من الزبيب 
اأن يبيع �ساًعا بدرهم، وهذا هو املراد من الأمر  بدرهم، فطلب منه عمر  

بتخفي�س ال�سعر.

)1( الغرارة: هي وعاء من اخلي�س ونحوه يو�سع فيه القمح ونحوه. ينظر: املعجم الو�سيط )648/2(.
)2( اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب البيوع، باب الت�سعري )29/6(.

)3( ينظر: خمت�سر املزين، �س: 145؛ احلاوي الكبري، املاوردي )407/5(؛ جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )91/28(.
النبالء، الذهبي )53/5(؛ حتفة التح�سيل يف ذكر رواة املرا�سيل،  اأعالم  )4( ينظر: تهذيب الكمال، املزي )427/23(؛ �سري 

العراقي، �س: 413.
)5( ينظر: املحلى، ابن حزم )316/9(.

)6( اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه، كتاب البيوع، باب هل ي�سعر؟ )207/8(، برقم )14906(.
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واأجيب عن هذه الرواية:
باأن اإ�سنادها فيه �سعف؛ لأنها من رواية ابن جريج عن عمرو بن �سعيب عن عمر، 

.)1( وابن جريج مدل�س وقد عنعن، كما اأن عمرو بن �سعيب مل يدرك عمر 
الدليل الثاين:

اأن بيع بع�س التجار باأقل من �سعر ال�سوق يوؤدي اإىل اإحلاق ال�سرر بالبائعني املناف�سني 
واإف�ساد ال�سوق، اإذ يت�سبب البيع باأقل من �سعر ال�سوق يف تكد�س ال�سلع عند جمهور البائعني 
املناف�سني وك�سادها عندهم، الأمر الذي يجربهم على بيع ال�سلعة دون ثمن املثل املعتاد، 
ويوؤدي اإىل اخلروج من ال�سوق وترك التجارة، ومن ثم قلة البائعني وقلة العر�س، وبذلك 
اأكرث  اأو  اإذ ينتهي الأمر اإىل احتكار ال�سلعة يف يد �سخ�س  يلحق ال�سرر بالنا�س جميًعا، 

وغالء �سعرها بعد ذلك)2(.
الدليل الثالث:

التجار،  وامل�ساحنة بني  اإىل ح�سول اخل�سومة  يوؤدي  ال�سوق  �سعر  باأقل من  البيع  اأن 
ومن ثم ف�ساد ال�سوق وحلاق اخل�سارة جلميع النا�س.

وهذا ما نبه عليه بع�س املالكية بقوله: "اختلف اأ�سحابنا يف قول مالك: "ولكن من حطَّ 
�سعًرا"، فقال البغداديون: اأراد من باع خم�سة بدرهم والنا�س يبيعون ثمانية، وقال قوم من 
بيعهم،  ال�سوق  اأهل  يبيعون خم�سة، فيف�سد على  والنا�س  ثمانية،  باع  اأراد من  امل�سريني: 
قال: وعندي اأن الأمرين جميًعا ممنوعان؛ لأن من باع ثمانية والنا�س يبيعون خم�سة اأف�سد 

على اأهل ال�سوق بيعهم، ورمبا اأدى اإىل ال�سغب واخل�سومة، فَمْنُع اجلميع م�سلحة")3(.
الدليل الرابع:

القيا�س على منع البيع بزيادة عن �سعر ال�سوق، فاإذا كان يجب اإخراج من يتعمد رفع 
الأ�سعار دفًعا لل�سرر الذي يلحق بالنا�س من جراء ذلك، فكذلك يخرج من ال�سوق من 
ا؛ لأن م�سلحة الباعة ل تقل �ساأًنا عن م�سلحة  يتعمد احلط من ال�سعر دفًعا لل�سرر اأي�سً

امل�سرتين)4(.

الذهبي )404/4(؛  العتدال،  ميزان  الذهبي )177/5(؛  النبالء،  اأعالم  �سري  املزي )338/18(؛  الكمال،  تهذيب  ينظر:   )1(
ا )277/3(. من تكلم فيه وهو موثق اأو �سالح احلديث، الذهبي، �س: 349؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر )617/2(، واأي�سً

اأبو رخية )381/1(، وهو بحث  الإ�سالم، ماجد  الت�سعري يف  الكناين، �س: 115؛ حكم  ال�سوق، يحيى بن عمر  اأحكام  )2( ينظر: 
مطبوع �سمن كتاب "بحوث فقهية يف ق�سايا اقت�سادية معا�سرة"؛ الحتكار واملحتكرون يف امليزان ال�سرعي والقانون الو�سعي، 

نا�سر اأحمد الن�سوي، �س: 348.
)3( عيون املجال�س، القا�سي عبدالوهاب )1519/3(؛ وينظر: جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )92/28(؛ الطرق احلكمية، 

ابن القيم )665/2(.
)4( ينظر: اأحكام ال�سوق، يحيى بن عمر الكناين الأندل�سي، �س: 114؛ املغني، ابن قدامة )311/6(.
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نوق�ض هذا الدليل من وجهني:

الوجه الأول: 
باأنه ل ي�سلم ح�سول ال�سرر على اأهل ال�سوق، بل ال�سرر يف قولكم اأنتم باملنع من البيع 
برخ�س، ففيه �سرر على اأهل ال�سوق وامل�ساكني وعلى من اأراد الإح�سان للنا�س، اأما 
البيع باأقل من ال�سعر "فال �سرر فيه على اأهل ال�سوق؛ لأنهم اإن �ساوؤوا اأن يرخ�سوا 

كما فعل هذا فليفعلوا، واإل فهم اأملك باأموالهم كما اأن هذا اأملك مباله")1(.
كما اأن منع النا�س من البيع باأقل من �سعر ال�سوق يوؤدي اإىل غالء الأ�سعار وف�ساد 
اإذا �سمع باملنع امتنع من اجللب فزاد ال�سعر، وقل اجللب  "لأن اجلالب  ال�سوق؛ 
والقوت، واإذا �سمع بالغالء ومتكني النا�س من بيع اأموالهم كيف �ساوؤوا جلب ذلك 

طلًبا للف�سل فيه، واإذا ح�سل اجللب ات�سعت الأقوات ورخ�ست الأ�سعار")2(.
الوجه الثاين:

اأن ما ذكر من ح�سول ال�سرر هو موجود فيما اإذا باع يف بيته)3(، وهذا ل مُينع منه 
عند املالكية)4(.

اأدلة القول الثاين:
ا�ستدل اجلمهور على جواز البيع باأقل من �سعر ال�سوق بعدة اأدلة، منها:

الدليل الأول:

ا�ستدلوا باأثر عمر بن اخلطاب  ال�سابق -كما رواه الإمام ال�سافعي- يف نهيه حلاطب 
ابن اأبي بلتعة  بالبيع باأقل من �سعر ال�سوق، واأمره له برفع ال�سعر اأو القيام من ال�سوق، 
ثم رجوعه عن ذلك بعد حما�سبته لنف�سه قائاًل له: "اإن الذي قلت لك لي�س بعزمة مني ول 

ق�ساء، اإمنا هو �سيء اأردت به اخلري لأهل البلد، فحيث �سئت فبع، وكيف �سئت فبع")5(.
وجه الدللة:

اأن هذه الرواية ظاهرة يف الدللة على وجوب ترك التجار يبيعون على ما يختارون 
دون تدخل من احلاكم اأو ال�سلطان، ومن ذلك بيعهم باأقل من �سعر ال�سوق.

)1( املحلى، ابن حزم )316/9(.
)2( احلاوي الكبري، املاوردي )410/5(. وينظر: القب�س، ابن العربي )36/17(.

)3( ينظر: املغني، ابن قدامة )312/6(.
)4( ينظر: املنتقى، الباجي )350/6(؛ البيان والتح�سيل، ابن ر�سد )313/9(.

)5( اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب البيوع، باب الت�سعري )29/6(، ويف �سنده انقطاع كما تقدم �س: 25.
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الدليل الثاين:

عموم الأدلة الدالة على املنع من الت�سعري، وذلك لأن املنع من البيع باأقل من �سعر 
ال�سوق �سرٌب من اأ�سرب الت�سعري)1(، ومن الأدلة الدالة على حترمي الت�سعري:

s، فقالوا: يا  حديث اأن�س بن مالك  اإذ قال: غال ال�سعر على عهد ر�سول اهلل 
ر�سول اهلل، �سّعر لنا، فقال: "اإن اهلل هو امل�سعر، القاب�س، البا�سط، الرازق، واإين لأرجو 

اأن األقى اهلل - عز وجل- ولي�س اأحد منكم يطلبني مبظلمة يف دٍم ول مال")2(.
وجه الدللة:

اأن النبي s امتنع عن الت�سعري مع ح�سول الغالء، وعلَّل ذلك باأنه ظلم، والظلم 
حمرم، فدل على حترمي الت�سعري، واأن للبائع اأن يبيع كيف �ساء.

وميكن اأن يناق�س:
باأن النبي s امتنع من الت�سعري حلالة خا�سة؛ وهي غالء ال�سعر يف املدينة ب�سبب 
قلة العر�س ولي�س ب�سبب من التجار، وما كان كذلك فال ي�سرع فيه تدخل ال�سلطان 
ا بقول  بالت�سعري، قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: "ومن منع الت�سعري مطلًقا حمتجًّ
معينة  ق�سية  هذه  فاإن  غلط،  فقد  احلديث  امل�سعر..«  هو  اهلل  »اإن   :s النبي 
ا، ولي�س فيها اأن اأحًدا امتنع من بيٍع يجب عليه، اأو عمٍل يجب  ولي�ست لفًظا عامًّ

عليه، اأو طلب يف ذلك اأكرث من عو�س املثل")3(.
اأما اإذا كان هناك تدخل يف ال�سوق بو�سائل غري طبيعية؛ كخف�س الأ�سعار بق�سد 
فاإنه  ذلك،  ونحو  ال�سوق  على  وال�سيطرة  ال�سلعة  واحتكار  املناف�سني  على  الق�ساء 
ي�سرع حينئٍذ على ال�سحيح من اأقوال الفقهاء الت�سعري)4(، قال ابن العربي املالكي: 

)1( ينظر: املنتقى، الباجي )349/6(؛ الحتكار واملحتكرون يف امليزان ال�سرعي والقانون الو�سعي، نا�سر اأحمد الن�سوي، �س: 344.
)2( اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب البيوع، باب يف الت�سعري، برقم )3451(؛ والرتمذي يف �سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء يف 
الت�سعري، برقم )1314(؛ وابن ماجه يف �سننه، كتاب التجارات، باب من كره اأن ي�سعر، برقم )2239(؛ والإمام اأحمد يف 
واحلديث   .)4935( برقم   ،)307/11( بلبان  ابن  برتتيب  �سحيحه  يف  حبان  وابن  )14057(؛  برقم   ،)445/21( امل�سند 
�سححه ابن حبان، وقال عنه الرتمذي: حديث ح�سن �سحيح، وقال ابن حجر يف التلخي�س احلبري )36/3(: اإ�سناده على 

�سرط م�سلم، و�سححه ال�سيخ الألباين يف غاية املرام، �س )156(، برقم )323(.
)3( جمموع الفتاوى )95/28(.

ابن  العيني )245/11(؛ حا�سية  الهداية،  �سرح  البناية يف  الهمام )127/8(؛  ابن  القدير،  فتح  الت�سعري مطلًقا:  ينظر يف حكم   )4(
عابدين )573/9(؛ املنتقى، الباجي )349/6(؛ التاج والإكليل، املواق )254/6(؛ القوانني الفقهية، ابن جزي، �س: 279؛ احلاوي 
الكبري، املاوردي )408/5(؛ رو�سة الطالبني، النووي )50/2(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )51/2(؛ الفروع، ابن مفلح )178/6(؛ 
اآل  الفقهية، عبداهلل  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  املرداوي )198/11(؛ اختيارات  الإن�ساف،  البهوتي )1417/4(؛  القناع،  ك�ساف 

�سيف )178/6(؛ حكم الت�سعري يف الإ�سالم، ماجد اأبو رخيه، �سمن بحوث فقهية يف ق�سايا اقت�سادية معا�سرة )372/1(.
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من  اأحد  على  مظلمة  فيه  تكون  ل  قانون  على  الأمر  و�سبط  الت�سعري،  "واحلقُّ 
وحال  الأحوال  ومقادير  لالأوقات  بال�سبط  اإل  يعرف  ل  قانون  وذلك  الطائفتني، 
لكن  حكم،  فعله  وما  حق،   s النبي  قاله  وما  لل�سواب،  املوفق  واهلل  الرجال، 
على قوم �سح ثباتهم وا�ست�سلموا اإىل ربهم، واأما قوم ق�سدوا اأكل اأموال النا�س، 

والت�سييق عليهم، فباب اهلل اأو�سع، وحكمه اأم�سى")1(.
الدليل الثالث:

اأن النا�س لهم الت�سرف يف اأموالهم، ومنعهم من البيع باأقل من �سعر ال�سوق حجٌر 
عليهم يف اأموالهم، وت�سييق عليهم، ولي�ست مراعاة امل�سرتي باأوىل من مراعاة البائع، 

وال�سلطان ماأمور مبراعاة م�سالح جميع امل�سلمني)2(.
وميكن اأن يناق�س هذا الدليل:

باأن املنع من البيع باأقل من �سعر ال�سوق لي�س فيه ظلم؛ لأنه اإجبار على البيع ب�سعر 
ت�سرر  وعند  ال�سرورة  حال  اإل  الأ�سعار  يف  يتدخل  ل  ال�سلطان  اأن  خا�سة  املثل، 

الباعة من انخفا�س ال�سعر.
الدليل الرابع:

باقي  يحمل  قد  لأنه  النا�س؛  جلميع  عامة  ال�سوق م�سلحة  �سعر  من  باأقل  البيع  اأن يف 
البائعني على خف�س الأ�سعار، فيعم الرخاء وي�ستفيد اجلميع من الرخ�س، بخالف املنع من 
ذلك فاإن فيه مف�سدة وهي ارتفاع الأ�سعار؛ لأن اجلالبني اإذا بلغهم ذلك مل يقدموا ب�سلعهم 
اإىل بلد ُيكرهون على بيعها فيه بغري ما يريدون، ومن عنده ب�ساعة ميتنع من بيعها، ويطلبها 
اأهل احلاجة فال يجدونها اإل قلياًل، فريفعون يف اأثمانها، فتغلو الأ�سعار، ويح�سل الإ�سرار 
باجلانبني، جانب املالك يف منعهم من بيع اأمالكهم، وجانب امل�سرتي يف منعه من الو�سول 

اإىل غر�سه)3(.
وميكن اأن يناق�س هذا الدليل:

باأن اإجبار البائعني على البيع بثمن املثل لن مينعهم من اجللب، لتحقق العدل 
وامل�ساواة يف ذلك.

)1( عار�سة الأحوذي، ابن العربي )54/6(.
)2( ينظر: احلاوي الكبري، املاوردي )409/5–410(؛ نيل الأوطار، ال�سوكاين )284/5(.

)3( ينظر: احلاوي الكبري، املاوردي )410/5(؛ املغني، ابن قدامة )312/6(.
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الدليل اخلام�ض:

اأن النا�س م�سلطون على اأموالهم، ولي�س لأحد اإجبار النا�س على بيع اأموالهم بغري ما 
تطيب به اأنف�سهم، وح�سل عليه الرتا�سي بني املتبايعني)1(.

وميكن اأن يناق�س هذا الدليل:
باأن اإجبار بع�س البائعني على البيع ب�سعر ال�سوق وعدم النق�س عنه لي�س ظلًما، بل 
الظلم هو حماولة ال�سيطرة على ال�سوق واحتكاره، والإ�سرار بالبائعني املناف�سني 

بوا�سطة البيع باأقل من �سعر ال�سوق املعتاد بني التجار.

الرتجيــح:

بعد التاأمل يف اأدلة القولني يتبني يل اأن من قال باملنع نظر اإىل ما يوؤدي اإليه البيع 
باأقل من �سعر ال�سوق من اأ�سرار بالبائعني املناف�سني، وحلوق اخل�سارة بهم، واأن البيع 
باأقل من �سعر ال�سوق و�سيلة لحتكار ال�سلعة، ومن ثمَّ التحكم يف �سعرها، فُيمنع �سًدا 

للذريعة املوؤدية اإىل ذلك.
الإ�سرار  اإىل  يوؤدي  املنع  اأن  تعليالتهم  من  فظاهر  اجلواز  اإىل  ذهب  من  اأما 
بامل�ستهلكني من العامة الذين ي�ستفيدون من انخفا�س الأ�سعار، خا�سة اأن وجود تفاوت 
كبري بني الباعة يف الأ�سعار اأحياًنا يدل على ج�سع بع�سهم، اأو تواطئهم على البيع باأرباح 
عالية، حتى ولو كان هوؤلء هم اأغلب اأهل ال�سوق، ويف املقابل اإذا وجد من يرف�س هذا 
اجل�سع وال�سلوك امل�سني ور�سي بالربح الي�سري، فاإن الواجب اإقراره وحمايته وتركه يبيع 

باأقل من ال�سعر املغاىل فيه.
ا بالربح الي�سري  وهنا ينبغي التنبه اإىل اأن من يبيع باأقل من �سعر ال�سوق املرتفع ر�سً
ل يعد داخاًل يف اإطار املنهي عنه عند القائلني به، واهلل اأعلم؛ لأن هذا ل ُيلِحُق �سرًرا 
فاح�ًسا باملناف�سني يف اأغلب الأحوال، اإذ مل يبع باأقل من قيمة املثل، كما اأن �سعر ال�سوق 
ينبغي اأن ُيرتك حتديده لقوى العر�س والطلب، وهذا ما ينتج عنه غالًبا مناف�سة �سريفة 
وعادلة بني التجار، تكون ن�سبة الربح فيها قليلة، وتفاوت الأرباح فيها بني املتناف�سني 

ي�سرية ل ت�سر بنظام املناف�سة العادلة.
 وبناًء على ما �سبق، فاإن الراجح يف هذه امل�ساألة -واهلل اأعلم- هو القول بالتف�سيل 
ح�سب مق�سد البائع من البيع باأقل من �سعر ال�سوق، وح�سب ما يظهر لالإمام من قرائن 

واأمارات تدل على ذلك: 

)1( ينظر: احلاوي الكبري، املاوردي )408/5(؛ املغني، ابن قدامة )312/6(.
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فمن اأراد بذلك الق�ساء على املناف�سني والإ�سرار بهم، والتحكم يف ال�سوق، فهذا 
مينع من البيع باأقل من �سعر ال�سوق، ويوؤمر برفع ال�سعر اإىل �سعر املثل اأو ُيخرج من 

ال�سوق حتى ل يف�سده على اأهله.
مع  بهم،  والرفق  النا�س  على  التي�سرَي  ال�سوق  �سعر  من  باأقل  بالبيع  اأراد  من  اأما 
ر�ساه بالربح الي�سري، فهذا ُيقر على فعله ول مينع منه؛ لأن ذلك �سيدفع املناف�سني 
تتحقق  وبهذا  عندهم،  ما  ليبيعوا  اأرباحهم  ن�سبة  تقليل  اإىل  الأرباح  يف  املغالني 

املناف�سة امل�سروعة.
بينهما ما  القولني، واجلمع  اأ�سحاب كال  به  علَّل  ملا  اأن يف هذا مراعاة  ول �سك 
باأقل من  البيع  القول مبنع  اإذ غلَّط  املالكي  ابن ر�سد  اإليه  اأمكن، وهذا ما ذهب 
�سعر ال�سوق مطلًقا، حيث قال: "وهو غلط ظاهر، اإذ ل يالم اأحد على امل�ساحمة 
يف البيع واحلطيطة فيه، بل ي�سكر على ذلك اإن فعله لوجه النا�س، ويوؤجر اإن فعله 

لوجه اهلل تعاىل")1(.

املطلب الثاين
احلكم الفقهي لعملية الإغراق

تظهر مبفهومها  التي مل  احلديثة  امل�سطلحات  من  الإغراق  اأن م�سطلح  املعلوم  من 
بالبيان،  امل�سطلح  هذا  املتقدمون  الفقهاء  يتناول  مل  ولذا  املتاأخرة؛  الأزمنة  يف  اإل  هذا 
مما  العموم،  وجه  على  الأ�سواق  يف  جتري  التي  الت�سرفات  اأحكام  �سبطوا  قد  اأنهم  اإل 
ميكن معه ا�ستنباط حكم فقهي لعملية الإغراق مبفهومها املعا�سر، ول �سك اأن الناظر يف 
مقا�سد ال�سريعة وقواعدها الكلية لن يرتدد يف حترمي القيام بهذه العملية؛ نظًرا ملا ت�ستمل 
عليه من ممار�سات غري م�سروعة، وما يرتتب عليها من اآثار �سيئة، كاحتكار ال�سوق وطرد 
املناف�سني، واإف�ساد ال�سوق على اأهله، وميكن اأن ي�ستدل على حترمي القيام بعملية الإغراق 

باأدلة كثرية، منها: 

)1( نقله عنه الزرقاين يف �سرحه للموطاأ )383/3(؛ واأحال اإىل كتابه "البيان والتح�سيل"، ومل اأجده فيه بعد البحث، واهلل اأعلم.
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الدليل الأول:

ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      )ٹ   تعاىل:  قوله 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ( ]الن�ساء:29[

وجه الدللة:
اأن اهلل تبارك وتعاىل نهى عباده عن اأن ياأكل بع�سهم اأموال بع�س بالباطل، اأي: 
باأنواع املكا�سب غري ال�سرعية؛ كالقمار واخلداع والغ�سب، وما ل تطيب به نف�س 
اأن من  يعلم اهلل  اأنها حق، مما  الأمر  بادئ  واإن ظهرت يف  ونحو ذلك،  مالكه، 
ميار�سها اإمنا يريد بها التحايل على احلرام، واأمر باملتاجرة امل�سروعة التي تكون 

عن ترا�ٍس من املتبايعني ل اإكراه فيها)1(.
ر�سا  عن  يبيع  ل  مناف�سه،  ميار�سه  الذي  الإغراق  وطاأة  حتت  يبيع  الذي  والبائع 
واختيار تام، بل هو م�سطر اإىل اأن يخف�س اأ�سعاره ملواجهة مناف�سيه، اإذ اإنه يخ�سى 
اأ�سعاره  لرتفاع  عنه؛  امل�ستهلكني  لن�سراف  جتارته  وتوقف  اخل�سارة  حلوقه  من 

مقارنة باأ�سعار مناف�سيه الذين يبيعون باأ�سعار منخف�سة بق�سد الإغراق.
الدليل الثاين:

قوله تعاىل: )ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الآعراف:85[

وجه الدللة:
اإنقا�سها  يف هذه الآية الكرمية ياأمر اهلل تعاىل باإعطاء النا�س حقوقهم وعدم 
اأو  فيها،  التزهيد  اأو  لل�سلعة  بالتعييب  يكون  النق�س، وهو  "والبخ�س:  وظلمهم، 
اأموال النا�س بالباطل،  اأكل  املخادعة ل�ساحبها والحتيال عليه، وكل ذلك من 

وظاهر قوله: )ڑ( اأنهم كانوا يبخ�سون النا�س يف كل الأ�سياء")2(.
كما اأنه �سبحانه نهى عن الف�ساد يف الأر�س، �سواء اأكان ذلك بالكفر اأو الظلم، 
بعدما اأ�سلح اهلل حال اأهلها ببعث الر�سل وفر�س ال�سرائع، ويدخل يف ذلك قليل 

الف�ساد وكثريه، ودقيقه وجليله)3(.

)1( ينظر: تف�سري القراآن العظيم، ابن كثري )893/2-894(؛ اجلامع لأحكام القراآن، القرطبي )222/3(؛ الإكليل يف ا�ستنباط 
التنزيل، ال�سيوطي )549/2(.

)2( فتح القدير، ال�سوكاين )255/2(.
)3( ينظر: اجلامع لأحكام القراآن، القرطبي )282/9(؛ فتح القدير، ال�سوكاين )255/2(؛ حما�سن التاأويل، القا�سمي )609/3(.
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من  نوع  هو  فقط  التكلفة  بثمن  اأو  بخ�سارة  بالبيع  الإغراق  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 
الإغراق يجرب غريه من  بعملية  يقوم  اإن من  اإذ  الآية،  بن�س  عنه  املنهي  البخ�س 
البائعني على اأن يبيعوا برخ�س، ولو و�سل ذلك اإىل البيع باأقل من قيمة التكلفة، 
ويف ذلك بخ�س حلقوقهم يف املتاجرة امل�سروعة وظلٌم لهم، كما اأن الإغراق �سورة 
الف�ساد  من  الأمر  اأول  يف  وهو  عنه،  اهلل  نهى  الذي  الأر�س  يف  الف�ساد  �سور  من 
الدقيق الذي ل يدركه اإل العاملون باأمور التجارة واإدارة الأ�سواق، ثم ما يلبث اأن 

يظهر اأثره ال�سيئ على اأهل ال�سوق جميًعا.
الدليل الثالث:

قوله تعاىل: )ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 
ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  

ںں( ]البقرة:206-204[.
وجه الدللة:

يف هذه الآيات يحذر اهلل من الغرتار ببع�س النا�س الذين ُيظهرون الفعل اجلميل 
ويخفون ما يف باطنهم، وفيها: "دليل على اأن احلاكم ل يعمل على ظاهر اأحوال 
النا�س، وما يبدو من اإميانهم و�سالحهم حتى يبحث عن بواطنهم؛ لأن اهلل تعاىل 
بنيَّ اأن من اخللق من يظهر قوًل جمياًل وهو ينوي قبيًحا، واأنا اأقول: اإنه يخاطب 
بذلك كل اأحد؛ من حاكم وغريه، واأن املراد بالآية األ يقبل اأحد على ظاهر قول 

اأحد حتى يتحقق بالتجربة حاله، ويخترب باملخالطة اأمره")1(.
والذي ميار�س عملية الإغراق هو يف حقيقة الأمر ميار�س نوًعا من النفاق، اإذ يبدو 
للنا�س اأنه يريد لهم اخلري والتو�سعة عليهم يف الأ�سعار، وهو بهذا الفعل يق�سي على 
مناف�سيه ويحتكر ال�سوق، ثم يتحكم هو يف الأ�سعار ويعو�س ما حلقه من خ�سائر، 
فهو ممن يعجبنا قوله يف الظاهر، ويف الباطن يكيد ملناف�سيه ولعامة امل�ستهلكني، 

وي�سعى لإف�ساد ال�سوق، واإلغاء املناف�سة احلرة امل�سروعة.

)1( اأحكام القراآن، ابن العربي املالكي )178/1(؛ اإل اأن ما ذكره من اأن احلاكم يبحث عن بواطن النا�س، حمل نظر، بل ال�سحيح 
اأن احلاكم يعمل بظاهر اأحوال النا�س حتى يتبني خالفه بالقرائن التي تدل على ذلك، ويدل لذلك قول اخلليفة الرا�سد عمر 
: "اأيها النا�س، اإن الوحي قد انقطع، واإمنا ناأخذكم الآن مبا ظهر لنا من اأعمالكم.." اإلخ. رواه البخاري يف  ابن اخلطاب 

�سحيحه، كتاب ال�سهادات، باب ال�سهداء العدول، برقم )2641(. وينظر: فتح الباري، ابن حجر )310/5(.



300

د. ياسر بن إبراهيم بن  محمد اخلضيري

الدليل الرابع:

اأعظم، ومن  اإىل مف�سدة  يوؤدي  اإذا كان  املاأذون فيه  الفعل  الدالة على حترمي  الآيات 
ذلك ق�سة م�سجد ال�سرار الواردة يف قوله تعاىل: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ      پ   پ   پ    پ  

ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ( ]التوبة:107[.
وجه الدللة:

اإذا كان  اأن امل�سجد الذي يتخذ للعبادة، وحث ال�سرع على بنائه، ُيهدم وُيهجر 
فيه اإ�سرار بغريه، فما الظن ب�سواه؟ ومن هذه الآية اأخذ العلماء "اأن من اأدخل 
على اأخيه �سرًرا ُمنع، فاإن اأدخل على اأخيه �سرًرا بفعل ما كان له فعله يف ماله، 
فاأ�سر ذلك بجاره اأو غري جاره، ُنظر اإىل ذلك الفعل، فاإن كان تركه اأكرب �سرًرا 
يف  حرمًة  واأعظمهما  ال�سررين  اأكرب  قطع  الفاعل،  على  الداخل  ال�سرر  من 

الأ�سول")1(.
ومما ميكن اأن يدخل يف ذلك -واهلل اأعلم- الإغراق، فاإن فعل الإغراق، واإن كان 
اإحلاق  اأكرب، وهي  اإىل مف�سدة  النا�س، ذريعة  تو�سعة على  يف ظاهره مباًحا وفيه 
ال�سرر بالبائعني املناف�سني وطردهم من ال�سوق، ومن ثمَّ احتكار ال�سوق واإحلاق 

ال�سرر بعامة امل�ستهلكني.
الدليل اخلام�ض:

اأ�سعار  �سيء من  "من دخل يف  قال:  اأنه   s النبي  �سنان  عن  بن  رواه معقل  ما 
ا على اهلل اأن يقعده بعظٍم من النار يوم القيامة")2(. امل�سلمني ليغليه عليهم، فاإن حقًّ

وجه الدللة:
على  الأ�سعار  غالء  يف  الو�سائل  من  و�سيلة  باأي  تدخل  من  اأن  بيان  احلديث  يف 

)1( اجلامع لأحكام القراآن، القرطبي )373/10(.
)2( اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند )425/33(، برقم )20313(؛ واحلاكم يف امل�ستدرك، كتاب البيوع )16/2(؛ والطرباين يف 
املعجم الكبري، باب زيد اأبي املعلى عن احل�سن )209/20(، برقم )479– 480–481(؛ والبيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب 
البيوع، باب ما جاء يف الحتكار )30/6(، قال الهيثمي يف جممع الزوائد )181/4(: "فيه زيد بن مرة اأبو املعلى، ومل اأجد من 
ترجمه، وبقية رجاله رجال ال�سحيح". وقال نحوه املنذري كما يف �سعيف الرتغيب والرتهيب )545/1(؛ وزيد بن مرة قواه اأبو 
حامت، اإذ قال عنه يف اجلرح والتعديل )573/3(: "�سالح احلديث"، وقال عنه اأبو داود: ب�سري، لي�س به باأ�س. ينظر: اجلامع 
يف اجلرح والتعديل، جمع وترتيب: ال�سيد اأبو املعاطي النوري واآخرون )277/1(، واحلديث جّوده حمققو م�سند الإمام اأحمد 
وعبدالروؤوف  ال�سايجي  الإ�سالمي، عبدالرزاق  الفقه  واأثرها يف  الحتكار حجيتها  اأحاديث  ينظر:  ولال�ستزادة   .)426/33(

الكمايل، جملة احلقوق، العدد )2(، ال�سنة )24(، عام2000م، �س: 325.
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هذا  يف   s النبي  ذكرها  التي  ال�سنيعة  للعقوبة  م�ستحًقا  يكون  فاإنه  امل�سلمني، 
احلديث، ومن املعلوم اأن من ميار�س عملية الإغراق يقوم بخف�س الأ�سعار يف اأول 
الأمر حلني احتكاره لل�سوق، ثم يبيع بعد ذلك باأ�سعار مرتفعة حتى يعو�س ما حلقه 
من خ�سائر اأو ما فاته من اأرباح مدة ممار�سته لعملية الإغراق، وهو بذلك يكون 

داخاًل يف عموم هذا احلديث.
الدليل ال�ساد�ض:

ما رواه الإمام مالك يف املوطاأ عن عمر بن اخلطاب  اأنه مرَّ بحاطب بن اأبي بلتعة 
 وهو يبيع زبيًبا له بال�سوق، فقال له عمر: "اإما اأن تزيد يف ال�سعر، واإما اأن ُترفع من 

اأ�سواقنا")1(.
وجه الدللة:

النق�سان عنه، ومن  ال�سوق وعدم  الأثر دللة على وجوب اللتزام ب�سعر  يف هذا 
مل يلتزم بذلك فامل�سروع اإخراجه من ال�سوق، وعملية الإغراق تقوم على �سيا�سة 
تخفي�س ال�سعر يف اأول الأمر بهدف الق�ساء على املناف�سني واحتكار ال�سوق، فيكون 
الرا�سدين  والفاروق عمر  من اخللفاء  الأثر،  الوارد يف هذا  النهي  داخاًل يف 

املاأمور باتباع �سنتهم والقتداء بهم فيما مل يرد فيه ن�س من كتاب اأو �سنة نبوية.
الدليل ال�سابع: قاعدة "ل �سرر ول �سرار":

هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكربى، وتوافرت ن�سو�س الكتاب وال�سنة على 
الدللة عليها، والأ�سل فيها قوله s: »ل �سرر ول �سرار«)2(.

وهذه القاعدة تفيد اأن اإحلاق ال�سرر بالآخرين ممنوع �سرًعا، اإل ما دل ال�سرع على 
اإباحته رعاية للم�سلحة التي تربو على املف�سدة)3(.

باملناف�سني  تلحق  التي  امل�سروعة  غري  املناف�سة  �سور  من  �سورة  الإغراق  كان  وملا 

)1( تقدم تخريجه و�سياق رواياته املتعددة يف املطلب ال�سابق، �س: 25.
)2( اأخرجه مالك يف املوطاأ، كتاب الأق�سية، باب الق�ساء يف املرفق، برقم )1496( من طريق عمرو بن يحيى املازين عن اأبيه 
مرفوًعا، وهو مر�سل �سحيح ال�سند، ورواه مو�سوًل: ابن ماجة يف �سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى يف حقه ما ي�سر بجاره، 
برقم )2384(؛ والدارقطني يف �سننه، كتاب الأق�سية والأحكام، باب ال�سفعة، برقم )4539(؛ واحلاكم يف امل�ستدرك، كتاب 
البيوع، برقم )2400(؛ وقال: هذا حديث �سحيح الإ�سناد على �سرط م�سلم ومل يخرجاه. واحلديث �سحيح مبجموع طرقه 
الغليل،  اإرواء  احلنبلي )207/2(؛  ابن رجب  واحلكم،  العلوم  عبدالرب )411/18(؛ جامع  ابن  التمهيد،  ينظر:  و�سواهده، 

الألباين )408/3(.
)3( ينظر: جامع العلوم واحلكم، ابن رجب احلنبلي )212/2(؛ �سبل ال�سالم، ال�سنعاين )28/5(؛ الأ�سباه والنظائر، ابن جنيم، 

�س: 150؛ الأ�سباه والنظائر، ال�سيوطي )217/1(.
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اأ�سراًرا ج�سيمة، بل يتعدى اأثرها اإىل ال�سوق وعموم النا�س امل�ستهلكني، فاإنه يكون داخاًل 
يف اإطار ال�سرر املنهي عنه �سرًعا، وجتب اإزالته اإن وقع فعاًل.

الدليل الثامن: قاعدة )�سد الذرائع(:

عرف ال�ساطبي هذه القاعدة باأنها: "التو�سل مبا هو م�سلحة اإىل مف�سدة")1(.
ويقول القرايف عنها: "معناها ح�سم مادة و�سائل الف�ساد دفًعا لها، فمتى كان الفعل 

ال�سامل عن املف�سدة و�سيلة للمف�سدة منع مالٌك من ذلك الفعل يف كثرٍي من ال�سور")2(.
و�سد الذرائع اأ�سل �سحيح، موؤيد بالعقل، ومعترب يف ال�سرع بالنقل، ومعمول به يف 
الجتهاد، وما كان من خالف حوله، فاإنه يف حقيقة الأمر يرجع اإىل الوقائع التي ت�ستند 

اإليه يف جمال التطبيق)3(.
قال ابن القيم: "وباب �سد الذرائع اأحد اأرباع التكليف، فاإنه اأمر ونهي، والأمر نوعان، 
اأحدهما: مق�سود لنف�سه، والثاين: و�سيلة اإىل املق�سود، والنهي نوعان، اأحدهما: ما يكون 
اإىل املف�سدة، ف�سار �سد الذرائع  املنهي عنه مف�سدة يف نف�سه، والثاين: ما يكون و�سيلة 

املف�سية اإىل احلرام اأحد اأرباع الدين")4(.
وقد �ساق رحمه اهلل تعاىل ت�سعًة وت�سعني مثاًل و�ساهًدا من الكتاب وال�سنة على هذه 

القاعدة يف كتابه "اإعالم املوقعني عن رب العاملني")5(.
كما اأن ال�ساطبي عند تناوله لهذه القاعدة تطرق اإىل �سورة الإغراق يف ال�سلع، حيث 
يقول ما ن�سه: "جلب امل�سلحة اأو دفع املف�سدة اإذا كان ماأذوًنا فيه على �سربني؛ اأحدهما: 

اأن ل يلزم عنه اإ�سرار بالغري، والثاين: اأن يلزم عنه ذلك، وهذا الثاين �سربان:
�س يف �سلعته ق�سًدا لطلب  اأحدهما: اأن يق�سد اجلالب اأو الدافع ذلك الإ�سرار، كاملرخِّ
معا�سه، و�سحبه ق�سد الإ�سرار بالغري..")6(، اإىل اآخر كالمه رحمه اهلل، وقد بني حكم 
هذا النوع باأنه ل اإ�سكال يف منع ق�سد الإ�سرار بالغري؛ لثبوت النهي عن ذلك يف ال�سرع)7(.
وقد تقدم معنا اأن من ميار�س عملية الإغراق يهدف غالًبا اإىل الق�ساء على املناف�سني 

)1( املوافقات، ال�ساطبي )556/4(.
)2( الفروق، القرايف )61/2(.

)3( �سد الذرائع يف ال�سريعة الإ�سالمية، حممد ه�سام الربهاين، �س: 329 بت�سرف ي�سري.
)4( اإعالم املوقعني، ابن القيم )154/2(.

)5( ينظر: امل�سدر ال�سابق )129/2–154(.
)6( املوافقات، ال�ساطبي )628/2–629(.

)7( امل�سدر ال�سابق )629/2–630(.
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واحتكار ال�سوق، والتحكم يف الأ�سعار، فهو قد ق�سد نفع نف�سه واإحلاق ال�سرر بغريه؛ لأن 
نفع نف�سه لن يتحقق اإل باإ�سرار غريه، فيكون الإغراق حمرًما؛ لأنه و�سيلة اإىل مف�سدة 

اأعظم.
الدليل التا�سع: قاعدة منع التحايل:

غلب ا�ستعمال احليلة اأو التحايل يف عرف النا�س على ما يف تعاطيه خبث وخداع، 
فتطلق على كل فعل مذموم يق�سد به فاعله اإنزال املكروه بغريه والإ�سرار به)1(.

وقد عرف ال�ساطبي التحيل بقوله: "قلب الأحكام الثابتة �سرًعا اإىل اأحكام اأخر، بفعل 
�سحيح الظاهر لغو يف الباطن، كانت الأحكام من خطاب التكليف اأو من خطاب الو�سع")2(.
مل  بفعل  احلرام،  حل  اأو  الواجب،  �سقوط  يق�سد  اأن  "واحليلة  تيمية:  ابن  ويقول 

يق�سد من جعل ذلك الفعل له اأو ما �سرع له")3(.
ب�سطه،  مو�سع  هذا  ولي�س  واأحكامها،  احليل  اأق�سام  على  الكالم  الفقهاء  ب�سط  وقد 
الطريق  كان  اأو  نف�سها  مباحة يف  فيه  كانت احليلة  ما  اأق�سام احليل:  من  لكنهم ذكروا 
الو�سائل؛  حترمي  حمرمة  فتكون  املحرم،  اإىل  التو�سل  بها  ق�سد  لكن  نف�سه،  يف  مباًحا 

كال�سفر لقطع الطريق اأو قتل نف�س مع�سومة مثال)4(.
وميكن اأن يقال: اإن الإغراق داخل يف هذا الق�سم؛ لأن من ميار�س الإغراق يتحيل اإىل 
ق�سده املحرم بفعل م�سروع يف الأ�سل ق�سد ال�سارع منه حتقيق م�سلحة خا�سة مل تكن هي 
ق�سد املُغِرق، فاملُغِرق يقوم يف الظاهر بتخفي�س الأ�سعار مما يكون معه تو�سعة على النا�س 
يف الظاهر وهو عمل م�سروع، لكنه يهدف من ورائه اإىل الق�ساء على مناف�سيه واحتكار 
ال�سوق والتحكم بعد ذلك يف الأ�سعار، وهذا عمل حمرم، فهو يتو�سل بو�سيلة م�سروعة يف 
اإىل ق�سد غري م�سروع، وهو ما مينع منه الفقهاء عند حديثهم عن منع التحايل  الأ�سل 

والتحيل.

)1( ينظر: اإعالم املوقعني، ابن القيم )223/2(.
)2( املوافقات، ال�ساطبي )656/2(.

)3( بيان الدليل على بطالن التحليل، �س: 26.
)4( ينظر: املوافقات، ال�ساطبي )660/2–665(؛ بيان الدليل على بطالن التحليل، ابن تيمية، �س: 178–197؛ اإعالم املوقعني، 
ابن القيم )291/2–297(؛ احليل الفقهية يف املعامالت املالية، حممد بن اإبراهيم، �س: 44–53؛ احليل الفقهية �سوابطها 

وتطبيقاتها على الأحوال ال�سخ�سية، �سالح بن اإ�سماعيل بوب�سي�س، �س: 48–67.
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املبحث الثالث
الأثر الفقهي لعملية الإغراق

وفيه مطلبان:

املطلب الأول
عقوبة من ميار�س عملية الإغراق

تقدم بيان الن�سو�س املت�سافرة من الكتاب وال�سنة واآثار ال�سحابة وقواعد ال�سريعة 
على حترمي عمليات الإغراق، واأن �ساحبها م�ستحق للعقوبة الأخروية.

اأما العقوبة الدنيوية، فاإن ممار�سة عمليات الإغراق تعد من اجلرائم التعزيرية، اإذ 
ال�سرع، فيجتهد احلاكم يف و�سع  التي مل يرد فيها عقوبة مقدرة يف  اإنها من املعا�سي 
التعزيرية تختلف  العقوبة  اأن  والردع، خا�سة  الزجر  بها  التي يح�سل  املنا�سبة  العقوبة 

باختالف اجلرم، ومدى ح�سول ال�سرر منه، وغري ذلك.
جاء يف الهداية: "ذكر م�سايخنا اأن اأدناه -اأي التعزير- على ما يراه الإمام، فيقدر 
بقدر ما يعلم اأنه ينزجر؛ لأنه يختلف باختالف النا�س")1(، ويف تبيني احلقائق: "لي�س فيه 
-اأي التعزير- �سيء مقدر، واإمنا هو مفو�س اإىل راأي الإمام على ما تقت�سي جناياتهم، 

فاإن العقوبة فيه تختلف باختالف اجلناية")2(.
"والتعازير يرجع فيها اإىل اجتهاد الإمام باعتبار القائل  وجاء يف �سرح اخلر�سي: 

واملقول له واملقول")3(.

)1( الهداية مع �سرحها البناية، املرغيناين )368/6(.
)2( تبيني احلقائق، الزيلعي )634/3(.

)3( �سرح اخلر�سي على خمت�سر خليل )346/8(. وينظر: عقد اجلواهر الثمينة، ابن �سا�س )1178/3(؛ تب�سرة احلكام، ابن =



305

اإلغراق التجاري دراسة فقهية مقارنة

ويف مغني املحتاج: "يجتهد الإمام يف جن�سه وقدره؛ لأنه غري مقدر �سرًعا، موكل اإىل 
وباختالف  النا�س،  باختالف مراتب  الأ�سلح؛ لختالف ذلك  �سلوك  ويجتهد يف  راأيه، 

املعا�سي")1(.
ويف ال�سرح الكبري: "فريجع -اأي التعزير- اإىل اجتهاد الإمام اأو احلاكم فيما يراه، وما 

يقت�سيه حال ال�سخ�س")2(.
وال�سرع اإذ مل ين�س على عقوبة حمددة لهذه اجلناية -اأي عملية الإغراق- لي�س تهويًنا 
اختالف  لأخرى، ح�سب  يختلف من �سورة  عليها  الذي يرتتب  ال�سرر  لأن  بل  �ساأنها،  من 
البلدان، واحلالة القت�سادية للبلد حمل الإغراق، واملركز املايل ملن يقوم بعملية الإغراق، 
وغري ذلك، ومن َثمَّ فال بد اأن تختلف العقوبة ح�سب حجم ال�سرر الناجت عن عملية الإغراق.
ه بني  وقد تقدم معنا يف ق�سة عمر بن اخلطاب مع حاطب بن اأبي بلتعة   حينما خريَّ
رفع ال�سعر اأو اخلروج من ال�سوق، فيوؤخذ منها تطبيق هذه العقوبة على من ميار�س عملية 
ال�سوق،  بالإخراج من  فيعاقب  ال�سوق،  �سعر  باأقل من  بالبيع  يقوم  اأنه  باعتبار  الإغراق 
وذلك ب�سحب رخ�سة مزاولة املهنة، اأو منعه من مبا�سرة البيع وال�سراء يف ال�سلعة حمل 
الإغراق، اأو باإغالق امل�سنع ب�سكل موؤقت اأو دائم، اأو غري ذلك مما ميكن اأن يدخل يف 

. مفهوم الإخراج من ال�سوق الذي عاقب به اخلليفة الرا�سد عمر بن اخلطاب 
كما ميكن اأن ي�ساف اإىل هذه العقوبة -وهي عقوبة الإخراج من ال�سوق- عقوبات اأخرى 
�سهدت بها ن�سو�س الكتاب وال�سنة واآثار ال�سحابة، وورد اعتبارها يف الفقه الإ�سالمي؛ 
اأو فر�س غرامات مالية على من ميار�س  كاحلب�س، وم�سادرة املال، واأخذه من الفاعل، 
عملية الإغراق)3(، فيختار احلاكم منها اأو يفر�س غريها ح�سب اجتهاده، وُيعاِقُب بها من 

يقوم بعملية الإغراق.
وحماربته،  الإغراق  مكافحة  على  حر�ست  الأخرى  هي  الو�سعية  الأنظمة  اأن  كما 
الإغراق  ملكافحة  املوحد  النظام  �سدر  فمثاًل  الإغراق،  عليه ممار�سة  يثبت  من  ومعاقبة 
العربية عام 1427هـ،  التعاون لدول اخلليج  والوقائية لدول جمل�س  التعوي�سية  والتدابري 
ثم تبعه �سدور الالئحة التنفيذية لهذا النظام، وا�ستملت على )78( مادة، ت�سمنت بيان 

= فرحون )294/2(.
)1( مغني املحتاج، ال�سربيني )253/4(. وينظر: كنز الراغبني، املحلي )313/4(.

)2( ال�سرح الكبري على املقنع، �سم�س الدين ابن قدامة )456/26(؛ وينظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية )343/28(.
�س:  تيمية،  ابن  ال�سرعية،  ال�سيا�سة  621–629؛  �س:  املاوردي،  ال�سلطانية،  الأحكام  التعزيرية:  العقوبات  هذه  يف  ينظر   )3(
144–146؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )281/1(؛ العقوبة يف الفقه الإ�سالمي، اأحمد فتحي بهن�سي، �س: 129 فما بعدها؛ 

التعزير يف ال�سريعة الإ�سالمية، عبدالعزيز عامر، �س: 285 فما بعدها.
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ماهية الإغراق وكيفية مكافحته وعقوباته على امل�ستوى الدويل، ويف م�سر �سدر القانون 
رقم )161( ل�سنة 1998م، ولئحته التنفيذية، اخلا�س بحماية القت�ساد القومي من الآثار 
الناجمة عن املمار�سات ال�سارة يف التجارة الدولية، وجاءت اأحكام هذه الأنظمة متفقة مع 
ما جاءت به اأحكام التفاقية الدولية العامة للتعريفات والتجارة )اجلات( ال�سادرة عام 
2004م، حيث و�سعت عدة عقوبات تدريجية جاءت يف �سورة اإجراءات وتدابري ملواجهة 

الإغراق ومكافحته على امل�ستوى الدويل.
فعلى �سبيل املثال جاء يف املادة )36( من الالئحة التنفيذية للنظام املوحد ملكافحة 
بيان  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  لدول جمل�س  والوقائية  التعوي�سية  والتدابري  الإغراق 
الإجراءات املوؤقتة ملكافحة الإغراق، وت�سمنت جواز فر�س اإجراءات موؤقتة ملكافحة الإغراق 
القيمة  بني  الفرق  وهو  الإغراق؛  هام�س  يتجاوز  ل  نقدي  اإيداع  اأو  موؤقت  ر�سم  �سورة  يف 
التحقيق، وتو�سل  الأقل من بدء  يوًما على  الت�سدير، ب�سرط م�سي )60(  العادية و�سعر 
اإغراق ت�سبب يف اإحلاق �سرر بال�سناعة  اأولية ت�سري اإىل وجود  اإىل نتائج  جلنة التحقيق 
اخلليجية، وت�سري هذه الإجراءات ملدة ل تتجاوز اأربعة اأ�سهر، يجوز متديدها ملدة �سهرين 
املوؤقتة  الإغراق ت�سري الإجراءات  اأقل من هام�س  املوؤقتة  واإذا كانت الإجراءات  اآخرين، 

ملدة �ستة اأ�سهر، ويجوز متديدها اإىل ت�سعة اأ�سهر)1(.
ويف املادة )37( من هذه الالئحة ورد بيان الر�سوم النهائية ملكافحة الإغراق، ون�ست 
على اأن: "تقوم اللجنة الوزارية، بناًء على اقرتاح اللجنة الدائمة باعتماد الر�سوم النهائية 
الواردات  على  الر�سوم  هذه  وتفر�س  الإغراق"،  هام�س  يتجاوز  ل  ومبا  الإغراق  ملكافحة 
املحلية،  بال�سناعة  �سرر  حدوث  يف  تت�سبب  اأنها  ثبت  متى  امل�سادر  جميع  من  املغرقة 

وي�ستثنى من ذلك الواردات من امل�سادر التي ُقِبلت تعهداتها ال�سعرية)2(.
وتن�س املادة )38( من هذه الالئحة على اأنه: "ل تزيد مدة �سريان الر�سوم النهائية 

ملكافحة الإغراق على خم�س �سنوات تبداأ من تاريخ فر�سها...")3(.
كما تن�س املادة )45( من هذه الالئحة على فر�س ر�سوم نهائية ملكافحة الإغراق 
باأثر رجعي، وهذا يعد نوًعا من ت�سديد العقوبة يف حال ثبوت حتقق ال�سرر من ممار�سة 
الدول  التي دخلت  الواردات  على  باأثر رجعي  النهائية  الر�سوم  تفر�س  الإغراق، حيث 

)1( ينظر: الالئحة التنفيذية للنظام املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�سية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية، املادة )36(، وهذه الالئحة مطبوعة يف كتيب �سغري، ومن�سورة على املوقع الإلكرتوين لالأمانة العامة ملجل�س التعاون 

.)www.gcc–sg.org( لدول اخلليج العربية
)2( ينظر: الالئحة التنفيذية للنظام املوحد ملكافحة الإغراق، املادة )37(، �س: 46–47.

)3( امل�سدر ال�سابق، املادة )38(، �س: 47.
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الأع�ساء قبل ما ل يزيد عن ت�سعني يوًما من فر�س الإجراءات املوؤقتة، ومبا ل يتجاوز 
تاريخ بدء التحقيق)1(.

وهذه العقوبات الواردة يف الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة الإغراق يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي جاء ما يوافقها متاًما يف الالئحة التنفيذية للقانون امل�سري رقم )161( 
ل�سنة 1998م، يف كل من املادة )44(، و)45(، و)54()2(، كما اأن هذه العقوبات الواردة 
يف هاتني الالئحتني التنفيذيتني جاءت متفقة مع ما جاءت به التفاقية العامة للتعريفات 

والتجارة )اجلات(، يف موادها ال�سابعة والتا�سعة والعا�سرة)3(.

املطلب الثاين
التعوي�س عن الأ�شرار الناجتة عن عملية الإغراق

اأكدت ال�سريعة الإ�سالمية حترمي اإحلاق ال�سرر بالآخرين، ووجوب دفعه قبل وقوعه، 
ورفع اآثاره بعد ذلك، وتوافرت ن�سو�س الفقهاء على ت�سمني الفاعل املعتدي وتعوي�س 
املعتدى عليه ما اأمكن، جرًبا لل�سرر الذي حلق به. والتعوي�س ل يعد عقوبة للمعتدي؛ 
لأن العقوبة يق�سد منها ردع املعتدي وزجر غريه عن مثل فعله، ومن ثم فهي تقدر بقدر 

عظم اجلرم وخطورته، بخالف التعوي�س الذي يقدر بح�سب ال�سرر)4(.
وقد تقدم معنا بيان القول بتحرمي القيام بعملية الإغراق، واأن ممار�سته تعد تعديًّا 
الفقهاء  عند  ال�سمان  لوجوب  ي�سرتط  اأنه  اإل  امل�سرور،  تعوي�س  ي�ستوجب  �سار  بفعل 

ثالثة �سروط:
ح�سول ال�سرر.. 1
اخلطاأ اأو التعدي، وذلك باأن يح�سل ال�سرر بغري وجه حق.. 2

)1( امل�سدر ال�سابق، املادة )45(، �س: 51.
)2(  ينظر يف مواد النظام امل�سري: الإغراق من �سور املناف�سة غري امل�سروعة، حممد اأنور حامد علي، �س: 194–212؛ ظاهرة 
الإغراق، حممد الغزايل، �س: 304–308؛ الإغراق بني التفاقية العامة للتعريفات والتجارة )اجلات( وال�سيا�سات التجارية 

يف م�سر، عطية عبداحلليم �سقر، �س: 43–55.
�سحاتة، �س:  ال�سانو�سي  واتفاقيات اجلات، حممد  الإ�سالمي  الفقه  الدولية يف �سوء  التجارة  ال�سابقة؛  امل�سادر  ينظر:   )3(

.297–292
الفقه  يف  ال�سرر  عن  التعوي�س  25؛  �س:  اهلل،  في�س  فوزي  حممد  والقانون،  ال�سريعة  بني  التق�سريية  امل�سوؤولية  ينظر:   )4(

الإ�سالمي، حممد بن املدين بو�ساق، �س: 161.
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اأن يكون ال�سرر نتيجة العتداء مبا�سرة اأو ت�سبًبا)1(.. 3
وفيما ياأتي بيان لهذه ال�سروط ومدى حتققها يف عملية الإغراق ب�سكل موجز:

ال�سرط الأول: ح�سول ال�سرر
اأو ج�سم  اأكان يف مال متقوم حمرتم،  �سواًء  ال�سخ�س،  يلحق  اأذى  ال�سرر هو: كل 

مع�سوم، اأو عر�س م�سون)2(.
ويتنوع ال�سرر من حيث �سفته اإىل نوعني:

النوع الأول: ال�سرر املادي:

وهو كل اأذى ي�سيب الإن�سان يف ماله اأو ج�سده)3(.
وهو بهذا التعريف ينق�سم اإىل ق�سمني:

الق�سم الأول: ال�سرر املايل:

وهو كل اأذى ي�سيب الإن�سان في�سبب له خ�سارة مالية، �سواء اأكانت ناجتة عن نق�س 
املال، اأم عن نق�س منافعه)4(.

ويكون التعوي�س عن ال�سرر املايل باإعادة املال اإىل ما كان عليه قبل حدوث ال�سرر اإن 
اأمكن، واإل في�سار اإىل التعوي�س املتمثل يف تغرمي املت�سبب ما اأتلفه من مال، اأو اأنق�س من 

قيمته؛ جرًبا لل�سرر الواقع)5(.
الق�سم الثاين: ال�سرر اجل�سدي:

وهو ما ي�سيب الإن�سان يف ج�سده من جراح يرتتب عليها ت�سويه يف اجل�سد، اأو عجز 
عن العمل اأو غري ذلك)6(.

)1( ينظر: القواعد الكربى، العز بن عبدال�سالم )265/2(؛ الفروق )363/2–366(؛ امل�سوؤولية التق�سريية بني ال�سريعة والقانون، 
حممد فوزي في�س اهلل، �س: 108؛ امل�سوؤولية التق�سريية عن فعل الغري يف الفقه الإ�سالمي املقارن، �سيد اأمني، �س: 85؛ �سمان 

العدوان يف الفقه الإ�سالمي، حممد اأحمد �سراج، �س: 128.
)2( التعوي�س عن ال�سرر يف الفقه الإ�سالمي، حممد بن املدين بو�ساق، �س: 28؛ وينظر: امل�سوؤولية التق�سريية عن فعل الغري، 

�سيد اأمني، �س: 93.
)3( ينظر: التعوي�س عن ال�سرر، الزحيلي، �س: 12؛ ظاهرة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 265.

)4( ينظر: ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي، علي اخلفيف، �س: 38.
)5( ينظر: التعوي�س عن ال�سرر يف الفقه الإ�سالمي، حممد بن املدين بو�ساق، �س: 40–41؛ م�سوؤولية املرء عن ال�سرر الناجت عن 
تق�سريه، ر�سالة دكتوراه بق�سم الفقه بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، كلية ال�سريعة بالريا�س، حممد املرزوقي 

.)241/1(
)6( ينظر: ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي، علي اخلفيف، �س: 38.
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اإىل  املوانع ي�سار  ملانع من  امتنع  واإن  اأمكن،  اإن  الق�سا�س  ي�ستوجب  ال�سرر  وهذا 
التعوي�س املايل املتمثل يف الدية اأو الأر�س.

وبهذا ُيعلم اأن املطالبة بالتعوي�س عن الأ�سرار املادية جائز �سرًعا بال خالف)1(.
النوع الثاين: ال�سرر املعنوي:

وهو كل اأذى ي�سيب الإن�سان يف عر�سه اأو عاطفته اأو �سعوره)2(.
وقيل: هو ما يتعلق بالعر�س اأو بال�سرف اأو بال�سمعة)3(.

بينهما،  يفرق  الآخر  والبع�س  الأدبي،  ال�سرر  املعنوي:  ال�سرر  يطلق على  والبع�س 
والأليق يف نظري اأن يعرب بال�سرر املعنوي؛ لأنه اأقرب يف بيان معناه وحقيقته)4(.

الفقهاء  بني  اخلالف  ح�سل  املعنوي-  ال�سرر  -اأعني  ال�سرر  من  النوع  هذا  ويف 
املعا�سرين يف حكم التعوي�س عنه، اأما الفقهاء املتقدمون فلم يتطرقوا اإليه يف م�سنفاتهم 
الفقهية)5(، والراجح يف هذه امل�ساألة -واهلل اأعلم- عدم جواز التعوي�س املايل عن ال�سرر 

املعنوي لأدلة كثرية لي�س هذا مو�سع ب�سطها)6(.
يف  يتمثل  اأموالهم  يف  باأذى  املناف�سني  ت�سيب  الإغراق  ممار�سة  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 
حلوق اخل�سارة الناجتة عن نق�س الأرباح، اأو نق�س قيمة املبيعات، اأو نق�س منفعة راأ�س 
املال املنتج، اإذ تتعطل الطاقة الإنتاجية اأو ت�سعف نظًرا لنخفا�س املبيعات، اأو تلف الب�سائع 
املخزنة نتيجة طول مدة التخزين لتوقف املبيعات رغًما عن املنِتج لن�سراف امل�ستهلكني 
من  ذلك  وغري  اإغراقية،  باأ�سعار  تباع  التي  الثمن  رخي�سة  املنتجات  نحو  واجتاههم  عنه 

الأ�سرار املادية التي تلحق باملناف�سني، والتي هي حمققة الوقوع حاًل اأو ماآل)7(.

)1( ينظر: التعوي�س عن ال�سرر يف الفقه الإ�سالمي، حممد بن املدين بو�ساق، �س: 39–40؛ ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي، علي 
اخلفيف، �س: 38–39.

)2( ينظر: التعوي�س عن ال�سرر يف الفقه الإ�سالمي، حممد بن املدين بو�ساق، �س: 29.
)3( ينظر: �سمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي، حممد اأحمد �سراج، �س: 156؛ م�سوؤولية املرء عن ال�سرر الناجت عن تق�سريه، 

حممد املرزوقي )242/1(.
)4( ينظر: نظرية ال�سمان، وهبة الزحيلي، �س: 53؛ التعوي�س عن ال�سرر الأدبي، اأ�سامة ال�سيد عبدال�سميع، �س: 72؛ املماطلة يف 
الإ�سالمية، �سلمان الدخيل،  ال�سريعة، جامعة الإمام حممد بن �سعود  تاأ�سيلية، ر�سالة دكتوراه بكلية  الديون- درا�سة فقهية 

�س: 411.
)5( ينظر: املو�سوعة الفقهية الكويتية )40/13(.

)6( ينظر يف حكم التعوي�س املايل عن ال�سرر املعنوي: نظرية ال�سمان، وهبة الزحيلي، �س: 25؛ التعوي�س عن ال�سرر يف الفقه 
الإ�سالمي، حممد بن املدين بو�ساق، �س: 34؛ التعوي�س عن ال�سرر الأدبي، اأ�سامة ال�سيد عبدال�سميع، �س: 167؛ اأحكام ال�سرر 
الأدبي واملادي يف ال�سريعة الإ�سالمية، خالد اجلميلي، �س: 133؛ املماطلة يف الديون، �سلمان الدخيل، �س: 414؛ التعوي�س عن 
ال�سرر املايل واملعنوي وتطبيقاته الق�سائية، ر�سالة دكتوراه بكلية ال�سريعة، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، عام 

1432هـ، خالد اجلريد، �س: 415.
)7( ينظر: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 266.
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ال�سرط الثاين: اخلطاأ اأو التعدي:
التق�سري وعدم  اأو  بالتعدي  ال�سرر  يتولد منه  الذي  الفعل  الفقهاء عادة عن  يعرب 
التحرز)1(، ويراد به: كل فعل ح�سي ترتب عليه �سرر، �سواء اأكان قد ترتب عليه بطريق 

املبا�سرة اأو بطريق الت�سبب)2(.
اأما  اأي بغري حق �سرعي،  تعدًيا  اأن يح�سل  التعوي�س يجب  الذي يوجب  الفعل  وهذا 
ال�سرر الناجت عن عمل مباح �سرًعا فاإنه ل يوجب ال�سمان، وهو ما يعرب عنه بع�س الفقهاء 

بقولهم: "اجلواز ال�سرعي ينايف ال�سمان")3(.
والتعدي، كما هو ظاهر من التعريف املتقدم، قد يكون بطريق املبا�سرة، وذلك اإذا مل 

يف�سل بينه وبني حدوث ال�سرر فعل اآخر، كاأن يقتل اإن�ساًنا اأو يحرق ماًل اأو يهدم داًرا.
ومعنى ذلك اأن يح�سل ال�سرر نتيجة تاأثري الفعل بذاته دون وا�سطة، وهذا النوع من 

ال�سرر يوجب التعوي�س مطلًقا بال خالف)4(.
ل بينه وبني ال�سرر فعل اآخر اأدى  اإذا َف�سَ وقد يكون التعدي بطريق الت�سبب، وذلك 
اإليه دون اأن مينع ن�سبة ال�سرر اإليه، اأو كان بفعل يف حملٍّ اأف�سى اإليه بوا�سطة فعل اآخر 
متو�سط بني ال�سبب الأ�سلي وال�سرر احلادث، وهذا كما لو حفر �سخ�س حفرة يف طريق 
عام �سار فيه حيوان ف�سقط فمات، فاإن �سقوط احليوان فعٌل له تو�سط بني احلفر وال�سرر 
وهو موت احليوان، ول مينع ن�سبة ال�سرر اإىل احلفر اإذ مل يزل احلفر يف عرف النا�س هو 

الفعل ال�سار الذي ترتب عليه موت احليوان)5(.
وقد ا�سرتط الفقهاء لوجوب التعوي�س على املت�سبب يف ال�سرر غري املبا�سر اأن يكون 

املت�سبب متعدًيا يف فعله، واأن يكون الفعل يوؤدي غالًبا اإىل ح�سول ال�سرر)6(.
ويعد الإغراق من الأفعال ال�سارة التي يرتتب عليها ال�سرر ت�سبًبا ل مبا�سرة، حيث 
يتو�سط بني الإغراق وال�سرر فعل اآخر وهو ان�سراف امل�ستهلكني عن �سراء املنَتج الذي 

)1( ينظر: امل�سوؤولية التق�سريية بني ال�سريعة والقانون، حممد فوزي في�س اهلل، �س: 157.
)2( ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي، علي اخلفيف، �س: 34.

)3( ينظر: حا�سية ابن عابدين )260/8(؛ ترتيب الالآيل يف �سلك الأماين، حممد �سليمان ناظر زاده )609/1(؛ درر احلكام يف 
�سرح جملة الأحكام، علي حيدر )81/1(، �سرح القواعد الفقهية، اأحمد الزرقا، �س: 449.

)4( ينظر: التعوي�س عن ال�سرر يف الفقه الإ�سالمي، حممد بن املدين بو�ساق، �س: 49–52؛ امل�سوؤولية التق�سريية عن فعل الغري 
يف الفقه الإ�سالمي، �سيد اأمني، �س: 88؛ �سمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي، حممد اأحمد �سراج، �س: 150؛ م�سكلة الإغراق، 

حممد الغزايل، �س: 262.
)5( امل�سادر ال�سابقة.

)6( ينظر: التعوي�س عن ال�سرر يف الفقه الإ�سالمي، حممد بن املدين بو�ساق، �س: 65–66.
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مُيار�س الإغراق �سده، مما يت�سبب يف حلوق اخل�سارة بالتاجر املنِتج، فيجب ال�سمان اأو 
ل،  اأو  الإ�سرار مبناف�سيه  بذلك  تعمد  �سواء  الإغراق،  عملية  من ميار�س  على  التعوي�س 
فالعربة بتعديه وقيامه بفعٍل �ساٍر منهي عنه �سرًعا، فالأموال م�سمونة يف حال العمد اأو 

اخلطاأ، لكن الإثم والعقوبة الآخروية اإمنا تكون يف حال العمد فقط)1(.

ال�سرط الثالث: اأن يكون ال�سرر نتيجة العتداء مبا�سرة اأو ت�سبًبا )الإف�ساء(
الأ�سل اأنه اإذا وقع �سرر ناجت عن فعل �سار فاإن الفاعل ي�سمن اآثار هذا ال�سرر الناجت 
عن فعله �سواًء اأكان ذلك بطريق املبا�سرة اأم الت�سبب، اأما لو مل يكن هناك عالقة بني 

الفعل ال�سار وال�سرر فال �سمان)2(.
كما اأنه لو اجتمع اأكرث من مت�سبب يف ال�سرر فاإنهم ي�سرتكون يف ال�سمان بال�سوية، 
ال�سبب  يقدم  فاإنه  و�سعًفا،  قوة  اأفعالهم  اختالف  اأما عند  اأفعالهم،  وهذا عند احتاد 

الأقوى)3(.
وعلى ذلك، فاإن من ميار�س عملية الإغراق يجب عليه تعوي�س املت�سررين عن جميع 
الأ�سرار التي حلقت بهم نتيجة الإغراق، واملتمثلة يف انخفا�س اأ�سعار بيع املنتجات املحلية 
التي مُيار�س �سدها الإغراق، وما يرتتب على ذلك من انخفا�س ن�سبة الأرباح اأو خ�سارة 
اأو غري ذلك، مما يكون كفياًل با�ستمرار من وقع عليهم ال�سرر يف  جزء من راأ�س املال 
ال�سوق وعدم خروجهم منه، "حيث اإن وجود قواعد مقررة ل�سمان ما ينتج عن ممار�سة 
الإغراق يعد �سمانة اأكيدة لكافة املتعاملني يف الأ�سواق اأنه لو واجهتهم مناف�سة غري عادلة 
وغري م�سروعة كالإغراق، فاإن ذلك لن يدوم، واأن ما ي�سيبهم من اأ�سرار من جراء ذلك 

�سون عنه مما ي�سمن ا�ستقرار الأ�سواق. �سوف ُيعوَّ
وعلى ذلك، لو قام اأحد مبمار�سة الإغراق فاإن رد مناف�سيه �سيكون يف اأحد اجتاهني:

• ا، وي�سمن من مار�س الإغراق ما 	 الأول: اأن يكافحوا ذلك بخف�س اأ�سعارهم اأي�سً
حلقهم من خ�سائر.

• ا من مار�س 	 الثاين: األ يخف�سوا اأ�سعارهم بل تظل على ما هي عليه، وي�سمن اأي�سً

)1( ينظر: امل�سوؤولية التق�سريية بني ال�سريعة والقانون، حممد فوزي في�س اهلل، �س: 157؛ �سمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي، 
حممد اأحمد �سراج، �س: 133؛ م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 263.

)2( ينظر: امل�سوؤولية التق�سريية عن فعل الغري يف الفقه الإ�سالمي، �سيد اأمني، �س: 94؛ �سمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي، 
حممد اأحمد �سراج، �س: 204.

)3( ينظر: التعوي�س عن ال�سرر يف الفقه الإ�سالمي، حممد بن املدين بو�ساق، �س: 84؛ ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي، علي اخلفيف، 
�س: 70-69.
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الإغراق ما حلقهم من خ�سائر من جراء ان�سراف الطلب عن اإنتاجهم مما اأدى 
اإىل خف�س حجم مبيعاتهم، وما يتبع ذلك من اآثار")1(.

)1( م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 271.
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املبحث الرابع
و�شائل مكافحة الإغراق

اإذا علمنا اتفاق ال�سريعة الإ�سالمية والقوانني الو�سعية على حترمي الإغراق واملنع 
منه؛ ملا يرتتب عليه من اآثار �سلبية كثرية ت�سر بامل�ستهلكني والبائعني والقت�ساد املحلي، 
فاإن من الالزم مكافحة هذا النوع من املمار�سات التجارية اجلائرة بكل ال�سبل والو�سائل 
الوقائية والعالجية، ولعلي اأ�سوق -باإيجاز- عدًدا من الو�سائل التي ميكن اتخاذها يف 

�سبيل مكافحة عمليات الإغراق، وذلك فيما ياأتي:
توعية التجار واأ�سحاب الأموال بحكم الإغراق يف الفقه الإ�سالمي، واأنه حمرٌم . 1

�سرًعا ونظاًما، واأن �ساحبه م�ستحق للعقوبة الدنيوية والأخروية، فاإن من التجار 
من ل يتفطن اإىل اأن الإغراق حمرم �سرًعا، ومتى ما علم بذلك فاإنه �سيتوقف عن 

ممار�سته.
حماربة الحتكار ب�ستى الطرق والو�سائل، ومعاقبة من ميار�سه؛ لأن الإغراق و�سيلة . 2

املناف�سني  على  الق�ساء  اإىل  يهدف  الإغراق  ميار�س  ومن  الحتكار،  و�سائل  من 
اأي  لذلك  تبًعا  ُمِنع  ممار�سته،  على  وُعوقب  الحتكار  ُمِنع  فاإذا  ال�سوق،  واحتكار 

و�سيلة تو�سل اإليه، اإذ الو�سائل لها اأحكام املقا�سد.
تدخل الدول اأو اجلهات املخت�سة يف الأ�سعار، وذلك بفر�س حد اأدنى لالأ�سعار ل . 3

واملنتجني  للتجار  ال�سوق؛ حماية  اإغراق يف  بالنزول عنه، وذلك عند وقوع  ي�سمح 
اأن يعد و�سيلة  املحليني، فالت�سعري يعد و�سيلة عالجية بعد وقوع الإغراق، وميكن 

وقائية عند التنبوؤ بحدوث الإغراق وظهور مقدماته)1(.
اإغراقية، فاملقاطعة القت�سادية تعد . 4 باأ�سعار  مقاطعة ال�سلع التي تباع يف ال�سوق 

على  فُيفرت�س  املحلي،  الإنتاج  عن  والدفاع  الإغراق  مكافحة  يف  قوًيا  ا  �سالحًّ

حممد  اجلات،  واتفاقيات  الإ�سالمي  الفقه  �سوء  يف  الدولية  التجارة  347؛  �س:  الغزايل،  حممد  الإغراق،  م�سكلة  ينظر:   )1(
ال�سانو�سي حممد �سحاته، �س: 315.
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عمٌل  الإغراق  اأن  يعلم  واأن  املُغِرقة،  ال�سلع  مبقاطعة  يقوم  اأن  الواعي  امل�ستهلك 
ف�ساًل  الأ�سعار،  يف  وزيادة  احتكار  يعقبه  واأنه  العذاب،  وباطنه  الرحمة  ظاهره 
عف قطاع الإنتاج املحلي اأو توقفه، وتف�سي البطالة، واإهدار  عما ينتج عنه من �سَ
للطاقات الإنتاجية؛ نظًرا لالعتماد على املنتج اخلارجي الذي يباع ب�سعر اإغراقي، 
ومن ثمَّ فال بد من اأن يكون هناك تعاون وتعا�سد يف �سبيل ت�سجيع املنتج املحلي 

الذي ميار�س �سده الإغراق)1(.
والعمل . 5 الإغراق واحلد من وقوعه،  الكفيلة مبكافحة  والتدابري  الإجراءات  و�سع 

على تطبيقها يف الواقع، ومن ذلك ما اتفقت عليه جميع الدول الأع�ساء يف منظمة 
التفاقية  با�سم:  واملعروفة  الإغراق  مكافحة  اتفاقية  يف  وورد  العاملية  التجارة 
العامة للتعريفات والتجارة )جات(، فقد ا�ستملت هذه التفاقية الدولية على عدد 
من التدابري التي ميكن اتخاذها يف �سبيل مكافحة الإغراق، ومن هذه الإجراءات 

والتدابري:
• دفع �سمانات موؤقتة يف �سكل ودائع نقدية اأو �سندات اإذا راأت �سلطة التحقيق اأن 	

هذا الإجراء �سروري للحيلولة دون وقوع �سرر اأثناء التحقيق، ول يتم ذلك اإل 
اإذا حتققت �سلطات التحقيق ب�سكل مبدئي من وجود اإغراق ترتب عليه �سرر.

• قيام التجار امل�سدرين للمنتج حمل التحقيق بزيادة اأ�سعار املنتج املغرق يف 	
البلد امل�ستوِرد مبا يحقق اإزالة هام�س الإغراق الذي مت حتديده، و�سمي هذا 
بالتعهدات ال�سعرية، ول يح�سل هذا اإل بعد التثبت من وجود اإغراق وحلوق 

ال�سرر بال�سناعة املحلية.
• على 	 الإغراق  هام�س  يتجاوز  ل  ومبا  الإغراق،  ملكافحة  نهائية  ر�سوم  فر�س 

�سرر  حدوث  يف  ت�سببت  اأنها  ثبت  ما  متى  اخلارج  من  الواردة  املنتجات 
بال�سناعة املحلية، وي�ستثنى من ذلك الواردات من امل�سادر التي ُقبلت منها 
تعهدات �سعرية، وهذه الر�سوم النهائية يجوز فر�سها باأثر رجعي متى ما ثبت 

ب�سكل قطعي وجود اإغراق عن املدة التي فر�ست فيها الإجراءات املوؤقتة.
املمار�سات . 6 الأ�سواق، وحماربة  تقوم مبتابعة حركة  رقابية خا�سة  اأجهزة  اإن�ساء 

التجارية غري العادلة كالإغراق والحتكار، وتطبيق ما تقرره الدولة من اأنظمة 
و�سيا�سات خا�سة ملكافحة هذه املمار�سات غري العادلة.

تفعيل دور احلكومات يف مكافحة الإغراق؛ وذلك باإعداد الدرا�سات والإح�سائيات . 7

)1( ينظر: م�سكلة الإغراق، حممد الغزايل، �س: 370.
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وجمع املعلومات عن ال�سلع التي تواجه الإغراق، وذلك بهدف دعمها وتنمية قطاع 
ال�سناعات املحلية)1(.

العمل على تن�سيق الإنتاج املحلي بحيث ل يتجه اأكرث الإنتاج املحلي اإىل اإنتاج �سلعة . 8
واحدة ي�سيق بها ال�سوق املحلي وتواجه عند الت�سدير بدعوى الإغراق)2(.

)1( ينظر: الإغراق ال�سلعي- درا�سة مقارنة، م�ساعد العقيلي، �س: 87–89.
)2( ينظر: م�سكلة الإغراق وحرق الأ�سعار، حممد عبداحلليم عمر، �س: 16.
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خامتة البحث
يف نهاية هذا البحث؛ اأحمد اهلل تعاىل واأ�سكره على ما ي�سر واأعان يف �سبيل اإمتامه، 

واأمتنى اأن اأكون قد وفقت يف بيان هذا املو�سوع املهم، وتو�سلت فيه اإىل ال�سواب.
وفيما ياأتي اأهم النتائج امل�ستخل�سة من هذا البحث باخت�سار:

من . 1 كثري  لت�سرر  نظًرا  املهمة،  القت�سادية  املو�سوعات  من  الإغراق  مو�سوع 
القت�ساد  على  �سناعيًّا  واملتقدمة  الكربى  الدول  وت�سلط  منه،  النامية  الدول 
التجارة  حرية  بحجة  النامية  الدول  يف  منتجاتها  ت�سويق  وفر�سها  العاملي، 

وانفتاح الأ�سواق.
باأقل من . 2 اأو  التكلفة  باأقل من  اأجنبية  اأ�سواق  باأنه: بيع منتج يف  يعّرف الإغراق 

�سعر ال�سوق املحلية امل�سدرة اإ�سراًرا بالغري.
توافق املعنى اللغوي واملعنى ال�سطالحي لالإغراق اإىل حد كبري، ذلك اأن كالًّ . 3

منهما فيه مبالغة يف فعل ال�سيء، وجماوزة للحد فيه.
يتم . 4 اأن  وهي  توافرها،  من  بد  ل  �سروط  ال�سطالحي  باملفهوم  الإغراق  لتحقيق 

تتفق  واأن  ذلك،  جراء  من  �سرر  ويرتتب  واحد،  وقت  يف  خمتلفني  بثمنني  البيع 
�سروط البيع يف ال�سوقني الداخلي واخلارجي.

ي�سعى من ميار�س عملية الإغراق اإىل حتقيق اأهداف عدة، اأ�سهرها: فر�س ال�سيطرة . 5
على ال�سوق واحتكاره، اأو الق�ساء على املناف�سني، اأو مكافحة الك�ساد العاملي.

لالإغراق اآثار كثرية؛ منها ما هو اإيجابي ومنها ما هو �سلبي، لكن هذه الأخرية . 6
هي الأغلب، وهي التي مت�س م�سالح عامة امل�ستهلكني.

يف . 7 الفقهاء  يتناوله  مل  ولذا  احلادثة،  امل�سطلحات  من  الإغراق  م�سطلح  يعد 
ال�سريعة  وقواعد  وال�سنة  الكتاب  ن�سو�س  بالنظر يف  اأنه  اإل  الفقهية،  م�سنفاتهم 
ومقا�سدها العظام يتبني اأن ممار�سة عملية الإغراق حمرمة �سرًعا، نظًرا ملا ت�ستمل 
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عليه من ممار�سات غري م�سروعة، ويرتتب عليها من اآثار �سيئة م�سرة باملناف�سني 
والقت�ساد املحلي على وجه العموم.

كما اأن الدول واملنظمات العاملية هي الأخرى حاربت عمليات الإغراق واعتربتها 
من اجلرائم التي يعاقب عليها، وو�سعت الأنظمة اخلا�سة مبكافحتها.

مقدرة . 8 عقوبة  فيها  يرد  مل  التي  التعزيرية  اجلرائم  من  الإغراق  عملية  تعد 
الردع  بها  يح�سل  التي  املنا�سبة  العقوبة  و�سع  يف  احلاكم  فيجتهد  ال�سرع،  يف 

والزجر.
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الدرا�سات الفقهية والقت�سادية، بنك الكويت ال�سناعي، ط1، عام 2004م.
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للطباعة والن�سر، القاهرة، ط1، عام 1418هـ.
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حممد عيون، مكتبة دار البيان، دم�سق، ط1، عام 1421هـ.
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